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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2558 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2563     
 

 
รหัส 
หลักสูตร 25511911108075 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ว.ด.ป.ที่แต่งต้ัง/เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล) 

นางสาวชาลิน นุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล -สภ ามหาวิทยาลั ย  ให้ ความ เห็ น ชอบ
หลักสูตร การประชุมครั้งที่ 2/2563  
วันที่ 26 ก.พ. 2563 

นางสาวภาณินี บุญเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค ารณ ย่องซื่อ 

นางสาวมนชนก มานะกุล นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร 

นายวิษณุพร อรุณลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุพร อรุณลักษณ์ 

นายกมล สังข์ทอง นายธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ 

 
คุณวุฒิและต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นายจิรศักดิ์  
ปรีชาวีรกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2560 
 
 

2544 
 

นางสาวกุลภัสสร์  
กาญจนภรางกูร 

อาจารย์ นศ.ม. (วิทยุโทรทัศน์) 
 
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ) 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2556 
 

2553 
 

2549 
 

นายค ารณ 
ย่องซื่อ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2547 
2544 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นายวิษณุพร  
อรุณลักษณ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 
 
ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2555 
 
 

2544 
 

นายธนะภูมิ  
สงค์ธนาพิทักษ์ 

อาจารย์ 

คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา 
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2549 
 
 

 
2543 

 
 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ว.ด.ป.ที่แต่งต้ัง/เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล) 

นางสาวชาลิน นุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล -สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม 
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

นางสาวภาณินี บุญเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค ารณ ย่องซื่อ 

นางสาวมนชนก มานะกุล นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร 

นายวิษณุพร อรุณลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุพร อรุณลักษณ์ 

นายกมล สังข์ทอง นายธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ 

 
คุณวุฒิและต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นายจิรศักดิ์  
ปรีชาวีรกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
 

2560 
 
 

2544 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นางสาวกุลภัสสร์  
กาญจนภรางกูร 

อาจารย์ นศ.ม. (วิทยุโทรทัศน์) 
 
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ) 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2556 
 

2553 
 

2549 
 

นายค ารณ 
ย่องซื่อ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2547 
2544 

นายวิษณุพร  
อรุณลักษณ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 
 
ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2555 
 
 

2544 
 

นายธนะภูมิ  
สงค์ธนาพิทักษ์ 

อาจารย์ 

คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา 
ทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2549 
 
 

 
2543 

 
 

 

อาจารย์ผู้สอน 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นายจิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.ม. 
(เทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) 
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 

 

2560 
 
 
 

2544 
 
 

2546 
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นางสาวมนชนก มานะกุล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นศ.ม.  
(การสื่อสารมวลชน) 
อ.บ. 
(ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

2540 
 

2526 
 

นายวิษณุพร อรุณลักษณ์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม.  
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
ศศ.บ.  
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

2555 
 
 
 

2544 
 

นายกมล สังข์ทอง อาจารย์ 

ศศ.ม.  
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
วศ.บ.  
(วิศวกรรมไฟฟ้า
โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
 

2555 
 
 

2544 
 
 

นายค ารณ ย่องซื่อ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นศ.ม.  
(นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ. 
(วิทยุและโทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2547 
 
 

2544 

นางสาวภัสสร สังข์ศรี อาจารย์ 

-Ph.D.  
Communication 
Studies 
-Certificate 
(Educational Media) 
 
 
-กศ.ม.  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
-กศ.บ. (ชีววิทยา) 
 
 

-Murdoch University 
Australia 
 
 
-Naruto University of 
Education, Tokushima, 
Japan 
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร 
- มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒบางแสง
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 
 

2548 
 
 
 

2537 
 
 

2529 
 

2525 
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นางสาวกุลภัสสร์  
กาญจนภรางกูร 

อาจารย์ 

นศ.ม.  
(วิทยุโทรทัศน์) 
นศ.ม.  
(การสื่อสารมวลชน) 
ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
 

2556 
 

2553 
 

2549 
 
 

นางสาวกุลกนิษฐ์ ทองเงา 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
ศษ.ม.  
(หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.บ.  
(นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

2554 
 

2546 
 

2539 
 

นางสาววิภาวี วรีะวงศ์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 
ศษ.ม.  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศศ.บ.  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

2556 
 
 

2549 
 

2547 
 

 
อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

นายกษาปณ์ ปัทมสูต 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การแสดง 

อ.ม (ศิลปะการละคร) 
 
ก.ม (ศิลปการละคร) 
ร.บ (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
 

2549 
 

2542 

นายปรีชาวุธ สังข์ทอง 

ผู้ช านาญด้านการ
ออกแบบและและ

การถ่ายท า
รายการเพื่อการ

ออกอากาศ 

ทล.บ. (เทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง) 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
 
 

 

2548 
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นายโยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบเสียง และ

สื่อเสียง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (Sound 
Engineer) 

Victoria Audio 
Education Center 

 

2526 
 

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ 

ผู้วิเคราะห์
สถานการณ์ด้าน
สื่อวิทยุโทรทัศน์
และสื่อสิ่งพิมพ์ 

(MA.) Communications 
Policy and Regulation 
(Merit) 
 

University of 
Westminster, UK 
 

 

2002 
 
 
 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน     อาคารเรียน 8 ชั้น 
                                        จ านวนห้องบรรยาย 17 ห้อง และ จ านวนห้องปฏิบัติการ 21 ห้อง 
                                        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน) 
 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท 4 2 - - 
ปริญญาเอก 1 1 - - 

 

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ์ 

../../../../../Documents%20and%20Settings/เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/หมวด%201%20การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน.doc
../../../../../Documents%20and%20Settings/เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/หมวด%201%20การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน.doc
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง หลักสูตรเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขา
ที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนี้ 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จ านวน
ผลงานวิจัย 

นายจิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 

1 

นายค ารณ ย่องซื่อ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นศ.ม.(นิเทศศาสตร์องคร์วม) 
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์) 

1 

นายวิษณุพร อรุณลักษณ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

1 

 

ผลงานวิจัยภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่/

ตีพิมพ ์
ปีที่

ตีพิมพ ์

นายจิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล  
- The Flexible Plate Light-Emitting 
Diode Lamp for Lighting in the 
Limited Area 

Proceeding 
ASEIS2019 

2561 

นายค ารณ ย่องซื่อ 
- การผลติรายการโทรทัศน์ (Television 
Program Production) 

ต ารา 2560 

นายวิษณุพร อรุณลักษณ ์
- เทคโนโลยีการใช้กล้องเพื่องานวิทยุ
โทรทัศน ์

ต ารา 2560 

 
 

 

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

ชื่อ-นามสกุล 
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร  
ระยะ 
เวลา 

น าองค์ความรู้ไปใช้
กับหลักสูตรอย่างไร 

น า ย จิ ร ศั ก ดิ์ 
ปรีชาวีรกุล 

- ผ่านการอบรม Motion Picture Production 
Training and English for Specific Purposes 
ณ .  Capilano College เ มื อ ง  Vancouver 
ประเทศ Canada 

24 
วัน 

หลักการผลิตสื่อทาง
ภาพเคลื่อนไหว 

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดแสงบริษัท 
เกียร์เฮดจ ากัด 

7  
วัน 

เพิ่มองค์ความรู้ในวิชา
เทคนิคการจัดแสง 

นายค ารณ  
ย่องซื่อ 

การอบรม Sound Reproduction and Radio 
Broadcasting ณ . Dong-Ah Institute of 
Media and Arts ประเทศเกาหลี 

20 
วัน 

เพิ่ ม อ งค์ ค ว าม รู้ ใน
วิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน ์

ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การผลิตรายการ
โทรทั ศน์บริษั ท  มี เดี ย  ออฟ มี เดียส์  จ ากั ด 
(มหาชน) 

5  
วัน 

เพิ่ ม อ งค์ ค ว าม รู้ ใน
วิชาการผลิตรายการ
โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ
เทค โน โลยี ก ารผลิ ต
รายการโทรทัศน์ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบตัดต่อภาพและ
เสียง การจัดเก็บข้อมูลงาน 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

5  
วัน 

เพิ่ ม อ งค์ ค ว าม รู้ ใน
วิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์  ระบบการ
ล าดับภาพและเสียง 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบการควบคุมการ
ออกอากาศผ่านดาวเทียม ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง 
บริษัท เซาธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 

5  
วัน 

เพิ่ ม อ งค์ ค ว าม รู้ ใน
วิชาการด้านระบบและ
การออกอากาศของ
วิทยุกระจายเสียง 

 
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การผลิตรายการ
โทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 
9 อสมท. (Asian TV MCOT 2) 

 
4  
วัน 

เพิ่ ม อ งค์ ค ว าม รู้ ใน
วิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์  ระบบการ
ออกอากาศ 

น าย วิ ษ ณุ พ ร 
อรุณลักษณ์ 

- อ บ ร ม  New Broadcasting Technologies 
Training  ณ . Dong-Ah Institute of Media 
and Arts ประเทศเกาหลี 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบผลิตรายการ
โทรทัศน์บริษัท บริษัท บรอดคาสท์ โซลู ช่ัน 
เซอร์วิส จ ากัด 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบอุปกรณ์การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัท เซ๊าธ์สตาร์เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด 

20 
วัน 

 
5  
วัน 
 

10 
วัน 
 

เพิ่มองค์ความรู้ในด้าน
ระบบออกอากาศทาง

โทรทัศน ์
เพิ่มองค์ความรู้ในด้าน

การผลิตรายการ
โทรทัศน ์

เพิ่มองค์ความรู้ในด้าน
อุปกรณ์การผลิต
รายการโทรทัศน ์ 

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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4. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จ านวนผลงานวิจัย
ภายในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

นายจิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ด.
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Proceeding 
ASEIS2019 
( The Flexible 
Plate Light-
Emitting Diode 
Lamp for Lighting 
in the Limited 
Area) 

นายค ารณ ย่องซื่อ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นศ.ม.(นิเทศ
ศาสตร์องค์รวม) 

ต ารา ช่ือ การผลิต
รายการโทรทัศน์ 

นายวิษณุพร อรุณลักษณ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

ต ารา ช่ือ เทคโนโลยี
การใช้กล้องเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์ 

 

ผลงานวิจัยภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่/

ตีพิมพ์ 
ปีที่ตีพิมพ ์

นายจิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล The Flexible Plate Light-
Emitting Diode Lamp for 
Lighting in the Limited Area 

Proceeding 

ASEIS2019 
2561 

นายค ารณ ย่องซื่อ ต า ร า  ช่ื อ  ก ารผ ลิ ต รายก าร
โทรทัศน ์

ศู น ย์ โ ร ง พิ ม พ์
น วั ต ก รรมการ
ออกแบบและสื่อ
คอนเวอร์ เจนซ์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทค โน โลยี ราช
มงคลธัญบุรี. 

2560 

 
 
 
 
 
 ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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นายวิษณุพร อรุณลักษณ์ ต ารา ช่ือ เทคโนโลยีการใช้กล้อง
เพื่องานวิทยุโทรทศัน ์

ศู น ย์ โ ร ง พิ ม พ์
น วั ต ก รรมการ
ออกแบบและสื่อ
คอนเวอร์ เจนซ์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทค โน โลยี ราช
มงคลธัญบุรี. 

2560 

 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
 มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายละเอียด 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่เปิดสอน 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

นายจิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายค ารณ ย่องซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นศ.ม.(นิเทศศาสตร์องคร์วม) 

นายวิษณุพร อรุณลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
 

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

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา วันที่เริ่มปฏิบตัิงาน (ว/ด/ป) 
-   
-   
-   

 

6.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)  
 มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างาน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และ ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ-
สาขาวชิา 

ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน – จ านวน(ปี) 

รายวิชาที่
สอน 

จ านวน
ชั่วโมงสอน 

-      

 ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
รอบระยะเวลา 

หลักสตูร 
ปี พ.ศ. ท่ีใช้ 

(เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
ปี พ.ศ. ท่ีครบรอบ

ปรับปรุง 
การพิจารณา 

หลักสูตรเทคโนโลยี
ก า ร โท รทั ศ น์ แ ล ะ
วิทยุกระจายเสียง 
ห ลั กสู ต รป รั บ ป รุ ง 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรเทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า
เท ค โ น โ ล ยี ก า ร
โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
วิทยุกระจายเสียง 
(หลักสูตรปรับปรุง) 
พ.ศ. 2558 -2562 

ค ร บ ร อ บ
ด า เ นิ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2562 

-สภ ามห าวิ ท ย าลั ย  ให้ ค วาม
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
......................................................
...................................................... 
- สกอ . รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร  
...................................................... 

 
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 

(อธิบายผลการด าเนินงานในแตล่ะกระบวนการ)    

1. ประชุมอาจารยป์ระจ า
หลักสตูร  
 
 
 

ปัจจุบันหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้พัฒนามาจากหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณา
ร่วมกัน เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร 

2. วิเคราะห์หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีการลงพื้นที่สอบถาม
ความคิดจากสถานประกอบการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าสาขา จากการลงพื้นท่ีฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และน าข้อคิดเห็นที่ได้จากสถานประกอบการมา
สรุปในท่ีประชุมอาจารย์ประจ าสาขาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อน ามา
เป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ด าเนินการทบทวนและวางแผนการจัดหาทรัพยากรในการเรียนการสอน
เพื่อเสนอคณะฯ โดยหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต าราสื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

3. จัดท า (ร่าง) หลักสูตร 
มคอ. 2  

เมื่ อกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแล้ว อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ประจ าสาขาและคณะกรรมการจัดท า หลักสูตรร่วม
ประชุมหารือ เพื่ อด า เนิ นการจั ดท า  (ร่ าง) หลั กสู ต รเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น จากนั้นจัดส่ง 
(ร่าง) หลักสูตรเสนอ สวท. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

 ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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4. สวท. น าเสนอ (ร่าง) 
ห ลั ก สู ต ร ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิชาการ
และวิจัย   

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย มอบหมายให้ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอ (ร่าง) 
หลักสูตรต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยเพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

5. สวท. น าเสนอ (ร่าง) 
หลักสตูรต่อสภาวิชาการ 

เมื่ อ  (ร่ า ง) ห ลั กสู ต รผ่ านการพิ จ ารณ าความ เห็ นชอบ จากคณ ะ
กรรมการบริหารวิชาการและวิจัยเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าสาขาร่วมกันจดัท าวาระพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอเข้าที่
ประชุมสภาวิชาการ โดยคณบดีมอบหมายให้ตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

6. สวท. น าเสนอ (ร่าง) 
หลักสูตรต่คณะกรรมการ
ด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของสภา
มหาวิทยาลัย 

เมื่อ (ร่าง) หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดย สวท. น า (ร่าง) หลักสูตรเสนอคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอนและตัวแทนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานให้
คณะกรรมการด้านหลักสตูรและการเรยีนการสอนรับทราบข้อเสนอแนะจาก
สภาวิชาการแล้ว จากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา
ร่วมประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าวาระพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

7. สวท. แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  
(สกอ.) เพื่อรับทราบและ 
ให้ความเห็นชอบ 

คณะฯ รับทราบและแจ้งให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด าเนินการวางแผนการรับนักศึกษาและ
จัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิด
ภาคการศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาร่วม
ประชุมเพื่อวางการด าเนินการ 

 

 

ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ได้มาตรฐาน                 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

 ได้มาตรฐาน                 
 ไม่ได้มาตรฐาน 
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อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1.1 ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งสะท้อนถึงระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
2. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาเพ่ิมเติมถึงประสบการณ์ในการศึกษาด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ เพราะต้องการให้ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ และเข้าใจการสอนที่เน้นผลิตนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการปรับปรุง
หลักสูตร จากหลักสูตร พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2562 หลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกันก าหนดคุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน 5 คน  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจบการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาโท โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี/

โท หรือเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ วิดีทัศน์ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเทียบเท่า 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์สอนในวิชาด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์ 

หรือมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์ หรือมีการท าวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
5. อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการ 

 
 

หมวดที ่2 อาจารย์ 
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 หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยอาจารย์ผู้สอนประจ าในหลักสูตร จ านวน 12 คน ได้ร่วมกัน
คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ก าหนดขึ้น ดังนี้ 

รายช่ือ คุณสมบัติ 
ข้อ 2 

คุณสมบัติ 
ข้อ 3 

คุณสมบัติ 
ข้อ 4 

คุณสมบัติ 
ข้อ 5 

คุณสมบัติ 
ข้อ 6 

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล       
ผศ. มนชนก มานะกุล      
ผศ. ค ารณ ย่องซื่อ      
อ. ชาลิน นุกูล      
ดร. ภัสสร สังข์ศรี      
ผศ.ดร. กุลกนิษฐ์ ทองเงา      
ผศ.ดร. วิภาวี วีระวงศ์      
ผศ. ภาณินี บุญเลิศ      
ผศ. วิษณุพร อรุณลักษณ์      
อ. กมล สังข์ทอง      
อ. กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร      
อ. ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์      

 
 ทั้งนี้ในการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์เพ่ือคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น จะเห็นได้ว่า มี
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดมากท่ีสุดจ านวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ผศ. มนชนก 
มานะกุล ผศ. ค ารณ ย่องซื่อ ผศ.ดร. กุลกนิษฐ์ ทองเงา และ ผศ.ดร. วิภาวี วีระวงศ์ ผศ. ภาณินี บุญเลิศ ผศ. วิษณุพร 
อรุณลักษณ์ นายธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ แต่เนื่องจาก ผศ.ดร. กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผศ.ดร. วิภาวี วีระวงศ์ ดร. ภัสสร 
สังข์ศรี เป็นกรรมการประจ าหลักสูตรปริญญาโทของบัณฑิตศึกษา และ ผศ. ภาณินี บุญเลิศ อ.ชาลิน นุกูล ลาศึกษา
ต่อ และ ผศ. มนชนก มานะกุล อ. กมล สังข์ทอง ในปีที่ผ่านมาผลงานวิชาการยังไม่ส าเร็จลุล่วง ดังนั้นหลักสูตรฯ จึง
ได้ท าการได้คัดออก 

หลักสูตรฯ จึงร่วมกันพิจารณาเสนออาจารย์ท่านอ่ืน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบั ติของการศึกษาจาก
พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี รวมถึงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงคุณสมบัติมากที่สุด จากนั้นจึงวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ในการสอนและประสบการณ์การท างาน จึงท าให้ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล 
คุณวุฒิ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
ประสบการณ์การสอน 16 ปี 
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2. ผศ. ค ารณ ย่องซื่อ  
คุณวุฒิ  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) มหาวิทยาลัยรังสิต 
 นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยรังสิต 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ประสบการณ์การสอน 15 ปี 
3. ผศ. วิษณุพร อรุณลักษณ ์
คุณวุฒิ  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ประสบการณ์การสอน 8 ปี 
ประสบการณ์ท างาน นักวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา นักตัดต่อรายการโทรทัศน์ Audio Visual Staff 

4. นางสาวกลุภัสสร์ กาญจนภรางกูร 
คุณวุฒิ  นศ.ม. (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ประสบการณ์การสอน 5 ปี 
5. นายธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ ์
คุณวุฒิ  คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)  
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 วท.บ. (เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
 

ทั้งนี้ อาจารย์ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีความเต็มใจที่จะท าหน้าที่นี้ ได้มีการถาม
ความสมัครใจและทุกคนก็ให้ความส าคัญ รวมถึงเคารพในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองคัดเลือก
ให้เป็นกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมี ผศ. มนชนก มานะกุล อ. กมล สังข์ทอง เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรส ารอง
ตามล าดับในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก ซึ่งคาดการในปีการศึกษาต่อไปอาจารย์ดังกล่าวจะด าเนินการท า
ผลงานทางวิชาการส าเร็จลุล่วง ซึ่งก่อนมีการปรับเปลี่ยนก็ได้มีการแนะน าแนวทางภาระงานหน้าที่ ของกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ให้ทราบและเข้าใจ ก่อนมีการน าเสนอปรับ  

นอกจากนี้ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดขึ้นมา จึงให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรส ารองเร่งพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ และ
การท าผลงานวิชาการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากนั้น หลักสูตรได้เสนอชื่ออาจารย์เพ่ือการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง ดังนี้ 
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    1.2 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ระบบการบริหารอาจารย์ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน 
โดยก าหนดเป้าหมายและแผนการบริหารงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งในด้านการวางแผนก าลังคน เพ่ือจัดเตรียม
เข้ามาทดแทนหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการประจ าหลักสูตร และการผลักดันการศึกษาต่อรวมถึงการผลักดันงาน
ด้านวิชาการและ นั่นคือ ทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจ าคณะ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือก าหนดและติดตามแผนการปฏิบัติงานของหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกท่านใน
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมเพ่ือช่วยการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางในการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
นอกจากนี้หากมีเรื่องหรือวาระเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการบริการหลักสูตร ก็จะมีการนัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ
ระหว่างวัน ซึ่งอาจมีการร่วมรับประทานกาแฟ ของว่างในระหว่างการประชุมเพ่ือหาแนวทางส าหรับการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งมีการรวบรวมเงินส่วนตัวจากอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่น ามาซึ่งความสุขในการบริหารหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานสอนที่ยอมรับได้ 

ในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณารายวิชาที่เปิดสอนและ
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ ามีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย ซึ่งในการพิจารณารายวิชาที่
เปิดสอนได้ยึดแผนการสอนเป็นหลัก ส่วนการพิจารณาผู้สอนได้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนวิชา
นั้นๆ และปริมาณงานสอนของอาจารย์ที่อาจารย์ทุกคนยอมรับได้ โดยมีการมอบหมายงานสอนให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประชุม
ก าหนดเกณฑ ์

เสนอช่ืออาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิาร
คณะ 

แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรโดยคณบดี 
หรือผู้รบัมอบอ านาจ 

คณะกรรมการบรหิาร
วิชาการและวิจัย  

เพื่อทราบ 

แจ้ง สกอ. เพื่อทราบ สภาวิชาการ 
 

สภามหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล 
ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/ สัปดาห์ 

จ านวน    
กลุ่มสอน 

08-123-301 
เทคนิคการจัดแสงเพ่ือการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 

5 
TV6001 
TV6002 
TV6021 

08-121-102 
อิเล็กทรอนิกส์การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 
TV6101 

TV6102 

08-121-208 
ดนตรีและเสียงประกอบในการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

5 
TV6101 

TV6102 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 TV5901 

อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร ต าแหน่ง - 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08-121-209 
เทคนิคการผลิตสื่อเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 

5 
TV6101 

TV6102 

08-123-305 
การก ากับศิลป์ในงานวิทยุโทรทัศน์ 

5 TV6001 
5 TV6021 

08-123-307 
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน์ 

5 
TV6001 

TV6002 

08-121-104 
เทคโนโลยีการใช้กล้องเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 
TV6201 

TV6202 

08-121-201 
การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุโทรทัศน์ 
 

5 

TV6001 

TV6002 

TV6021 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค ารณ ย่องซื่อ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08121310 
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ภาคการศึกษา

ที่ 1/2562 

5 

TV6001 

TV6002 
TV6021 

08121315 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3 TV6202 

08-121-204 
การวิเคราะห์ผู้รับสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

3 

TV6001 

TV6002 

TV6021 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 TV5901 

08-123-304 
เทคโนโลยีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

5 

TV6001 

TV6002 

TV6021 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุพร อรุณลักษณ์ 
ต าแหน่ง - 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08-121-103 
การแพร่สัญญาณภาพและเสียง ภาคการศึกษา

ที่ 1/2562 

5 
TV6201 

TV6202 

08-121-211 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

5 TV6021 

08-121-102 
อิเล็กทรอนิกส์การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 
TV6101 

TV6102 

08-121-104 
เทคโนโลยีการใช้กล้องเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน์ 

5 
TV6201 

TV6202 

08-121-313 
เทคโนโลยีการออกอากาศทางวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ 

5 TV6001 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

08-121-413 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 TV5921 

อ. กมล สังข์ทอง 
ต าแหน่ง หัวหน้างานสหกิจศึกษาหลักสูตร 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08-121-209 
เทคนิคการผลิตสื่อเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ ภาคการศึกษา

ที่ 1/2562 

5 
TV6101 

TV6102 

08-121-307 
การควบคุมมาตรฐานการผลิตสื่อภาพและเสียง 

5 

TV6001 

TV6002 

TV6021 

08-121-201 
การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวิทยุโทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 TV6001 

08-121-313 
เทคโนโลยีการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

5 

TV6001 
TV6002 

TV6021 

08-121-412 
สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

5 TV5921 

08-121-413 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 
TV5901 

TV5921 

08-123-411 
เทคโนโลยีการจัดการวิทยุโทรทัศน์ข้ามสื่อ 

5 
TV6101 

TV6102 

 
ผศ.ดร.วิภาวี วีระวงศ์ 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08-121-211 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
 
 

ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 

5 

TV6001 

TV6002 

TV6021 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

08-122-307 
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 

 5 
TV6001 
TV6002 

08-122-308 
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง 

 5 
TV6101 
TV6102 

08-122-408 
การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 
TV6001 
TV6002 

08-122-411 
การบริหารจัดการและการผลิตรายการวิทยุชุมชน 

5 
TV6001 
TV6002 

08-121-412 
สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

5 TV5901 

08-121-413 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 
TV5901 

TV5921 

 
ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08-122-307 
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 

ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 

5 

TV6001 

TV6002 

TV6021 

08-121-211 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

5 
TV6001 
TV6002 
TV6021 

08-121-311 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 1 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 TV6001 

08-121-314 
การจัดการและบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

5 
TV6101 
TV6102 

08-122-309 
การผลิตรายการบันเทิงทางวิทยุกระจายเสียง 

5 
TV6101 
TV6102 

08-121-412 
สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

5 TV5901 
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08-121-413 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 
TV5901 

TV5921 

อ.ดร. ภัสสร สังข์ศรี 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08-121-315 
การวิจัยทางการสื่อสารมวลชน ภาคการศึกษา

ที่ 1/2562 

5 

TV6001 

TV6002 

TV6021 

08112210 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 

5 TV6001 

08-121-412 
สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 TV5901 

08-121-413 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 
TV5901 

TV5921 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชนก มานะกุล 

รายวิชาที่สอน 
ภาค

การศึกษา 
จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ านวนกลุ่ม
สอน 

08-888-104 
ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน 

ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 

 

TV6101 

TV6102 

TV6121 

08-121-203 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

5 
TV6101 
TV6102 

08-123-306  
เทคนิคการแสดงเพ่ือการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ 

 TV6001 

 TV6002 
 TV6021 

08-121-413 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

2 
TV5901 

TV5921 
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานบริหารหลักสูตรที่ยอมรับได้ 
ส าหรับการมอบหมายภาระงานบริหารหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรได้พิจารณาความเหมาะสมตามประสบการณ์ 

ทักษะและความสามารถของอาจารย์แต่ละคน รวมทั้งความพึงพอใจของอาจารย์  ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล รับผิดชอบงานการเรียนการสอน และงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2. อ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รับผิดชอบงานคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
3. ผศ. ค ารณ ย่องซื่อ รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา  
4. ผศ. วิษณุพร อรุณลักษณ์ รับผิดชอบงานวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา  

   5. อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ ์รับผิดชอบงานในกระบวนการบริหารหลักสูตร งานเอกสาร  
 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดประชุมงานบริหารหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 2 ครั้ง และภาค
การศึกษาที่ 2 จ านวน 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยงานการเรียนการสอนมีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติปริมาณมาก จึงมีนักวิชาการ
อาสาช่วยด าเนินงานบริหารหลักสูตร นางสาวกรกช ใจศักดิ์ นายนพสิทธิ์ แสงสง่า และ นายวรธ ภู่นพคุณ ช่วยเหลือในการ
จัดเตรียมเอกสารการประชุมและการจัดเก็บข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะท าให้แบ่งเบาภาระงานอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแล้ว การเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือกันยังท าให้บรรยากาศในการท างานของอาจารย์ดีขึ้น และด้วยทีมงานไม่มีความรู้ใน
การจัดท าเอกสารการประชุมท าให้การท าวาระการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมมีปัญหาค่อนข้างมาก จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะในการท าเอกสารการประชุมเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพขึน้   

 ส่วนการมอบหมายภาระงานด้านอื่นๆ นั้น หลักสูตรได้พิจารณาความเหมาะสมตามประสบการณ์ ทักษะและ
ความสามารถของอาจารย์แต่ละคนที่สอดคล้องตามภาระงานดังกล่าวจากผลการประเมินการบริหารอาจารย์โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ได้คุณภาพดี และข้อเสนอแนะในการบริหารอาจารย์ หลักสูตรได้ข้อมูลที่จะใช้ปรับปรุงในปีการศึกษา
หน้า ได้แก่ เพ่ิมการอ านวยความสะดวกในการบริหารหลักสูตร และพัฒนาทักษะการท าเอกสารการประชุม 
3.  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามแนวนโยบายการด าเนินงานของคณะวิชา โดยมีการส่งเสริม
และพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ และ ความสามารถ/ทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั้งในส่วนที่เป็นการจัดการจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชาและคณบดี ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงานและ
ความจ าเป็นตามสถานการณ์เป็นส าคัญ ทั้งนี้ เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คือ 1) การพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือให้ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ก าหนด 2) การพัฒนาความสามารถในการบริหารหลักสูตร และ 3) ปรับปรุงคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ได้เสนอแนะให้หลักสูตรพัฒนาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ การ
เขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย หรือสร้างงานสร้างสรรค์)  

จากเป้าหมายที่กล่าวมา หลักสูตรได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาอาจารย์ 6 ด้าน ได้แก่ ต าแหน่งทางวิชาการ 
อีก 2 ท่าน คือ อ. กุลภัสสร์ กางจนภรางกูล และ อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ การวิจัยและตีพิมพ์ การสอน ทักษะทาง
วิชาชีพ การบริหารหลักสูตร และการศึกษาต่อ  
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ซึ่งหลักสูตรได้วางแผนการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล ในปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การพัฒนา
คุณวุฒิ 

การวิจัยและ
ตีพิมพ ์และงาน

สร้างสรรค์ 

การสอน การบริหาร
หลักสูตร 

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล      
อ. กุลภัสสร์ กางจนภรางกูล      
ผศ.ค ารณ ย่องซื่อ      
ผศ. วิษณุพร อรุณลักษณ์      
อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์      

 
1. การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 จึงได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
คณะ จ านวน 2 ท่าน คือ อ. กุลภัสสร์ กางจนภรางกูล และ อ. ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ 

2. การพัฒนาคุณวุฒิ 
ในปีการศึกษา 2562 นั้น ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาคุณวุฒิ โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4 ท่าน 

ให้มีเตรียมความพร้อมและความต้องการศึกษาต่อจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับหลักสูตรต่อไป  

3. การวิจัยและตีพิมพ์ และงานสร้างสรรค ์
หลักสูตรได้ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและตีพิมพ์ รวมทั้งการผลิตงานสร้างสรรค์ โดยให้

ทุกคนได้รับโอกาสในการฝึกอบรมที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2562 พบว่า อาจารย์จ านวน 4 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ ที่จัดโดยคณะฯ ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 มีอาจารย์ 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค ารณ ย่องซื่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุพร อรุณลักษณ์ ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

4. การสอน  
หลักสูตรได้ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนพัฒนาตนเองด้านการสอนโดยให้ทุกคนได้รับโอกาสในการฝึกอบรมที่จัด

โดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก  
5. การบริหารงานหลักสูตร 

หลักสูตรได้ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนพัฒนาตนเองด้านการบริหารหลักสูตร โดยให้เข้าร่วมการอบรมจัดโดยคณะ 
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ ที่สอดคล้องกับหัวข้อ/ประเด็นในการ
พัฒนา/อบรม โดย หลักสูตรจะเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมายัง
คณะวิชาเพ่ือรับการพิจารณาและขออนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย  
 ซึ่งผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้ารับการอบรมในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร โดยหลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2562 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี 
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 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงได้มอบหมายให้ทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ทุกท่านที่สังกัดหลักสูตรฯ ทั้งในส่วนที่จัดโดยคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอก ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/หัวข้อที่ไปฝึกทักษะ

และสมรรถนะวิชาชีพ 
สถานที่สมัมนา 

ระยะเวล
า (ว/ด/

ป) 

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ปรีชา
วีรกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค ารณ ย่องซือ่ 
อ.กมล สังข์ทอง 
ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา 
ดร.วิภาวี วีระวงศ ์
นายวิษณุพร อรณุลักษณ ์

โครงการการปลูกจติส านึก
ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมภายใน มทร.

ธัญบุรี รุ่นท่ี 1 

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ 
ส านักงานอธิการบด ี

22 ก.ค 
62 

กองอาคาร
สถานที ่

อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร 

โครงการอบรมการพัฒนา E-
Learning หลักสูตรการพัฒนา
เครือข่ายและทักษะผู้สอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

คนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รี
สอร์ทเขาใหญ่ จ.
นครราชสมีา 

11-12 
ก.ค. 62 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สานสนเทศ 

Audio with Fairlight 
Workflow Workshop 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
25 ก.ค. 
62 

มหาวิทยา
ลัยกรุงเทพ  

 
ผลการพัฒนาอาจารย์เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

พัฒนา
คุณวุฒิ 

การวิจัยและ
ตีพิมพ์และ

งาน
สร้างสรรค์ 

การสอน การบริหาร
หลักสูตร 

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล 
P      
D -     

อ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร P      
D      

ผศ. ค ารณ ย่องซื่อ P      
D -     

ผศ. วิษณุพร อรุณลักษณ์ P      

D -     
อ. ธนะภูมิ สงคฺธนาพิทักษ์ P      

D      
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 โดยทางหลักสูตรจะมีการติดตามให้อาจารย์ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการอบรมได้ท าการสรุปและรายงานผล 
รวมถึงแผนการน าไปปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอน และส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทราบเพื่อการน าไปปรับและพัฒนาหลักสูตรต่อไป โดยหลักสูตรสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ เป้าหมายให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาร้อยละ 
100 ผลการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80   

2) การพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ เป้าหมายให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิร้อยละ 20 ผลการพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 20 
3) เป้าหมายให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการวิจัยและตีพิมพ์ และงานสร้างสรรค์ ร้อยละ 100 ผลการ

เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80  
4) เป้าหมายให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนร้อยละ 100 ผลการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80  
5) เป้าหมายให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรร้อยละ 100 ผลการเข้าร่วมร้อยละ 80  
ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาตนเองเปรียบเทียบกับแผนเป็นรายบุคคล ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ได้รับการ

พัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนที่ตั้งไว้ อ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร ได้รับการพัฒนาตนเองได้ร้อยละ 80 จาก
แผนที่ตั้งไว้ ผศ. ค ารณ ย่องซื่อ ได้รับการพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ 80 จากแผนที่ตั้งไว้ ผศ. วิษณุพร อรุณลักษณ์ ได้รับ
การพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ 80 จากแผนที่ตั้งไว้ และ อ. ธนะภูมิ สงคฺธนาพิทักษ์ ได้รับการพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ 
80 จากแผนที่ตั้งไว้ 

ซึ่งจากการด าเนินการตามระบบส่งเสริมและพัฒนาดังกล่าว สามารถประเมินกกระบวนการได้ดังนี้ คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนคิดเป็นร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
และหัวข้อที่เข้าร่วมนั้นเป็นหัวข้ออันตรงต่อความต้องการและประโยชน์ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
        ดังนั้นเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ทั้ งทางด้านวิชาการ รวมถึงการบริหารจัดการด้านเวลาและงบประมาณ             
ทางหลักสูตรมีนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 
         1) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นในปีการศึกษา 2562  

2) ให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการ 
3) ให้อาจารย์ที่มีความต้องการศึกษาต่อ เตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อ 

คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ : ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรทีป่ฏิบัติงานจริงจ านวน 5 คน ลาศึกษาต่อจ านวน - คน  มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
     ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 
 
                                                 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
         เกณฑ์คะแนนการประเมิน   =                                                                              x 5 
                                                                                    20 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
 
               
            
                                                            
         ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ.......... 40................. 
                                                            
          
 
 
 
               
            
   - จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

ผศ. ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกลุ  (The Flexible Plate Light-Emitting Diode 
Lamp for Lighting in the Limited Area) 

Proceeding ASEIS2019 
 

0.4 

ผศ. ค ารณ ย่องซื่อ Color Verification of News Program of 
Radio Broadcasting 

Color Science Association of 
Japan (CSAJ) 

0.4 

ผศ. วิษณุพร อรณุลักษณ ์  “Development of Drama Radio Program 
for The BIind by Using Technique 

Production of Sound Effect and Sound 
Adjustment 

The 9th BENJAMITRA 
Network National and 

International Conference 
“Educational and Human 

Resource Development for 
entering Digital Economy” 

0.4 

 
 

ประเภทงาน ระดับคุณภาพ 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ต ารา 0 0 0 0 2 2.0 

จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่เผยแพร ่ 0 3 0 0 0 1.2 
รวมทั้งหมด 0 3 0 0 2 3.2 

 
 
 
 

           ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีท่ี่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์คะแนนการประเมิน     =                                                                                    x 5 
                                                                    60 

คะแนนผลการประเมิน           =                  20            x  5                =  ………5……… 
                                                          20 
 

คะแนนผลการประเมิน          =                   60       x  5                =  ……5.00…… 
                                                          60 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ร้อยละ คะแนนการประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 1 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 5 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร 20 4 

คะแนนเฉลี่ย ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์: ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ) 
ผลการด าเนินงาน 
   1. การคงอยู่ของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของปีการศึกษาท่ีผ่านมาและยังคงเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีปัจจุบนั 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อ

เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2560 5 5 100 
2561 5 5 100 
2562 5 5 100 

 
1. ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของบริบทของหลักสูตร โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท า
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ผลการสรุปแบบสอบถามพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความพึงพอใจ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน คิดเป็น 100% ในการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรเป็นการประเมินผลด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนและการแปลความหมายตัวเลขในระดับต่างๆ ดังนี้ 

           ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน  =                                                                                    x 5 
                                                                        20 

คะแนนผลการประเมินในปีนี้   =                   16         x  5                =  ………4…………… 
                                                          20 
 



แบบฟอร์มการเขยีนรายงานระดบัหลกัสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบตัิการหรือวิชาชีพ   Page 16 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในประเด็นด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

ค าถาม ผลการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ผล 

1 
การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์มีความสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 

4.10 คุณภาพดี 

2 
การวางแผนด้านอัตราก าลังของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

4.20 คุณภาพดี 

3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.50 
คุณภาพดี

มาก 

4 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสม 4.61 คุณภาพดี 

5 
การควบคุมก ากับการจัดรายวิชาต่ างๆ ให้มี เนื้ อหาที่ ทันสมัย ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ และความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 

4.30 คุณภาพดี 

6 
การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืน
ฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้ 

4.50 คุณภาพดี 

7 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.50 คุณภาพดี 

8 การชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.40 คุณภาพดี 

9 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 

4.40 คุณภาพดี 

10 
การเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาตนเองทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

4.16 คุณภาพดี 

11 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 และ มคอ.6 4.40 คุณภาพดี 

12 ในภาพรวมอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 4.50 คุณภาพดี 

รวม 4.38 คุณภาพดี 

1. ผลความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา  2560 อยู่ระดับดี ได้คะแนน 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 
2. ผลความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา  2561 อยู่ระดับดี ได้คะแนน 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 
2. ผลความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา  2562 อยู่ระดับดี ได้คะแนน 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3  

เฉลี่ย 3.11  
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ท าการ

ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ทาง
หลักสูตรจึงได้น าข้อมูลมาใช้ดังนี้ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  96 คน และเป็นผู้ส าเร็จที่ได้งานท า 58 คน ซึ่งจ านวน
แบบสอบถามท่ีนายจ้างตอบกลับมามีจ านวน 21 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 36.2  ของนายจ้างทั้งหมด ในการส ารวจความพึง
พอใจหลักสูตรใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้านของผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Expected Learning Outcome) จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ยท่ีได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.42 

ด้านความรู้ 3.92 

ด้านทักษะปัญญา 3.90 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.34 

ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.95 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.6 
รวมรายหลักสูตร 4.11 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 จากการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้พบว่าบัณฑิตที่ได้ไปท างานกับสถานประกอบการต่างๆ ผู้ใช้แรงงานยังคงมีความ
พึงพอใจที่ดีโดยรวมทางหลักสูตรได้น าข้อมูลสรุปเข้าที่ประชุมเพ่ือไว้ใช้วางแผนเพ่ือพัฒนาในการปรับปรุงของหลักสูตร  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต จะน าข้อมูลดังกล่าวนี้ใช้เ พ่ือในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป  
เพ่ือให้บัณฑิตที่จบออกไปเหมาะสมกับตลาดแรงงานยิ่งขึ้น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงได้ท าการส ารวจภาวะการมี
งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 96 คน โดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ในการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี ทางหลักสูตรได้หารือกันใช้ข้อมูลการด าเนินการจากกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้
จัดท าแบบสอบถามแบบออนไลน์และส่งข้อความผ่านระบบมือถือ (SMS) ทุก ๆ 3 เดือน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าตอบ
แบบสอบถาม ผลการส ารวจมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 จากการส ารวจในส่วนนี้พบว่าบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงยังคงเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน  เนื่องจากบัณฑิตที่จบไปแล้วได้งานท าคิดเป็นร้อยละ 73 และได้งานท าตรงสาขาที่เรียนเป็นจ านวน 
ร้อยละ 34.4 โดยข้อมูลมาจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นบัณฑิตจ านวนทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยการส ารวจข้อมูล
ดังกล่าว ประธานหลักสูตรรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจะได้น าบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมหลักสูตรต่อไป  
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

4.11  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ 

3.65  

เฉลี่ย 3.88  
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 96 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 96 100 

จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

58 
 

33 
25 

60.5 
 

34.4  
26 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 12 12.5 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 5 5.2 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 3 0 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 0 0 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ = 73 

คะแนนการประเมินร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(73*5)/100 
คะแนนการประเมิน = 3.65 
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ข้อมูลนักศึกษา 
ภาคปกติ 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2558 2560 2561 2562 

2557 
36 36 

31 
(ลดลง 13.8%) 31 

2 
0 

2558 
 76 

72 
(ลดลง 5.2%) 

71 
(ลดลง 1.4%) 

71 
0 

2559 
  69 

63 
(ลดลง 8.6%) 

62  
(ลดลง 1.5%) 

57  
(ลดลง 8.06%) 

2560 
   69 

66 
(ลดลง 4.5%) 

57 
(ลดลง 13.6%) 

2561 
    

93 
82 

(ลดลง 11.8%) 

2562      86 

  
ภาคพิเศษ 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา ภาคพิเศษ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 
33 

32 
(ลดลง 3%) 

31 
(ลดลง 3.1%) 

30 
(ลดลง 3.2%) 

7 
0 

2558 
  39 

29 
(ลดลง 25.7%) 

25 
(ลดลง 13.7%) 

24 
(ลดลง 4%) 4 

2559 
    35 

30 
(ลดลง 14.2%) 

28 
(ลดลง 6.6%) 28 

2560       26 26 
23 

(ลดลง 11.5%) 
2561         0 0 

2562           0 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา   
จากการส ารวจในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทางหลักสูตรจึงได้สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาได้ข้อมูลมาดังนี้ 
1.ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากครอบครัวของนักศึกษาบางรายมีรายจ่ายที่มากขึ้น จึงท าให้ไม่สามารถ

ช าระค่าเทอมได้ และนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่ได้ท าการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการด า เนินการ
ทางด้านเอกสารและมีนักศึกษาบางรายไม่สามารถจัดหาและยื่นเอกสาร ประกอบการพิจารณาได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  
ท าให้ไม่สามารถช าระค่าเทอมตามก าหนดได้ 

2. ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับทางสาขาวิชาฯ และมีสถานที่
ตั้งอยู่ใกล้บ้าน ท าให้นักศึกษาบางส่วนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังกล่าว สืบเนื่องมาจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและค่าท่ีพัก 

3. จากผลการศึกษาพบว่า มีนักศึกษาบางรายมีผลการศึกษาที่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากสภาวะสังคม
และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น การใช้สังคมออนไลน์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องจึงท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการศึกษา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลการเรียนต ่าลง และท าให้มีนักศึกษาส่วนหนึ่ง ท าให้ต้องพ้นสภาพการศึกษา 

4. นักศึกษาส่วนหนึ่งมุ่งเน้นที่จะประกอบอาชีพมากกว่าที่จะเลือกศึกษาต่อ บางส่วนเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเปิด 

5. ด้านสุขภาพ นักศึกษาบางรายประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างก าลังศึกษาท าให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้ 
 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา (องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1) 
ผลการด าเนินงาน 
1. การรับนักศึกษา     
หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงได้มีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนการรับนักศึกษา ประจ าปี 
2562 โดยได้มีการก าหนดระบบในการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับทางมหาวิทยาลัย คือ ระบบ Thai University 
Central Admission (TCAS) โดยเปิดรับทั้งสิ้นจ านวน 4 รอบด้วยกัน ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 การรับแบบ  โควตา  
          รอบท่ี 2 การรับแบบ สอบตรง  
          รอบท่ี 3 การรับแบบ Tcas 1 
          รอบท่ี 4 การรับแบบ Tcas 2  

รอบท่ี 5 การรับแบบ Tcas 3 
หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาที่

สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และมีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ หลักสูตรมีกระบวนการรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

การก าหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาเข้าเรียน 
หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้มีการก าหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาเข้าเรียน

ในแต่ละระบบของแผนการรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
1. ระบบโควตา 
ได้มีการก าหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาเข้าเรียน ดังนี้ 
 1.1 ผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกสาขาวิชา 
 1.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
 1.3 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. ระบบสอบตรง  
 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
          2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
3. ระบบ Tcas 
ได้มีการก าหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาเข้าเรียน ดังนี้ 
 1.1 ผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งก าลังศึกษาใน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ หรือเทียบเท่า หรือ ทุกสาขาวิชา 
 1.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
 1.3 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 โดยทั้ง 3 ระบบ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในที่ประชุม โดยมีคุณสมบัติในเรื่องของเกรดเฉลี่ย และผล
การสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ในระบบต่างๆ และมีการผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภายในหลักสูตร     ทาง
หลักสูตรได้น าข้อมูลย้อนหลังมาใช้ในการประชุมเพ่ือประกอบการวางแผนการรับนักศึกษาเพ่ือ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน พิจารณาถึงอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา และเตรียมการวางแผนอย่าง
ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นระบบ TCAS 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนั กศึกษา ที่
ก าหนดในหลักสูตรและมีกระบวนการรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้เป็นระบบ และ
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการรับสมัครนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การรับใน
ระบบโควตา ระบบสอบตรง ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละระบบอย่างชัดเจน 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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1. หลักเกณฑ์และวางแผนในการจัดเตรียม ระบบโควตา มีข้ันตอนในการรับ ดังนี้ 
 1.1 จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี โดยผ่านการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.2 จัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา รายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
คัดเลือก 
 1.3 ประชุมหารือเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ โดยหลักสูตรพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือการจัดสรรโควตา 

1.4 รวบรวมและจัดท าข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา สาขาวิชา จ านวนการรับนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรให้
โควตาจากคณะ บันทึกลงในระบบรับสมัคร 
 1.5 หลักสูตรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและท าการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัย และท าหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาที่หลักสูตรได้
จัดสรรโควตาให้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์และประกอบการตัดสินใจ ให้กับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรอีกทางด้วย  
 1.6 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือก าหนดแนวทางการสอบ
สัมภาษณ์ โดยก าหนดเงื่อนไขและก าหนดข้อค าถามตามเกณฑ์ที่ก าหนดคุณสมบัติการรับเข้า โดยหลักสูตร
ก าหนดให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตอบค าถาม ในเชิงความรู้ทั่วไป และความถนัดในเชิงวิชาชีพกับผู้สัมภาษณ์  
 1.7 หลักสูตรพิจารณา คัดเลือกนักศึกษาโควตา ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน และผลการเรียนในระดับมัธยม 

ทั้งนี้ หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีการรับนักศึกษาโควตาซึ่งได้มีการ
ผ่านการจัดล าดับจากทางโรงเรียนและจัดสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากผลการเรียนประกอบ กับการพิจารณา
ด้านอื่น ๆ ประกอบ เช่น มีความประพฤติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของ มทร.ธัญบุรี มีเจตคติท่ีดี มีความ
มุ่งมั่น ค่านิยมที่ดี และมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง มีผลงานหรือแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
พร้อมน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

2. หลักเกณฑ์และการวางแผนในการจัดเตรียม ระบบสอบตรง มีข้ันตอนในการรับดังนี้ 
2.1 จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี โดยผ่านการประชุมอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
 2.2 จัดท าปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา รายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับสมัคร
สอบคัดเลือก 

2.3 ประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ โดยหลักสูตรพิจารณาเกี่ยวกับยอดรับ
นักศึกษา หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก  

2.4 หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก โดยพิจารณาผู้ออกข้อสอบตาม
ความถนัดเชิงวิชาชีพ   

2.5 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของข้อสอบและขั้นตอน
การปฏิบัติ  
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2.6 หลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดสัดส่วน จ านวนข้อสอบให้สอดคล้องกับหัวข้อตามประกาศ
สอบคัดเลือก และก าหนดช่วงเวลาการส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบร่วมกันพิจารณา  

2.7 หลักสูตรด าเนินการให้กรรมการออกข้อสอบคัดเลือก โดยแบ่งข้อสอบคัดเลือกออกเป็น 2 
ชุด ได้แก่ ข้อสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพ 1 และ 2 ส าหรับ
ผู้สมัคร ปวช. และ ม.6  

2.8 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้อสอบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และพิจารณาความเป็นเอกพันธ์ของตัวเลือกข้อสอบปรนัย  

2.9 หลักสูตรด าเนินการจัดส่งข้อสอบให้กับคณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อสอบ ตามระยะเวลาที่
คณะก าหนด 

2.10 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ โดย
ก าหนดเงื่อนไขและก าหนดข้อค าถามที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ใช้เป็นค าถาม และให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้อง
ตอบค าถามหลัก ในเชิงความรู้ทั่วไป และความถนัดในเชิงวิชาชีพ 

2.11 หลักสูตรพิจารณา คัดเลือกนักศึกษาสอบตรงโดยผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด หลังจากนั้นจึงก าหนดวันสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา พิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน และเจตคติ ทัศนคติต่อวิชาชีพ 

 
การส่งแผนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรได้มีการทบทวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ที่
ด าเนินการโดยคณะและมหาวิทยาลัย และมีการส ารวจจากแบบสอบถามในเรื่องการประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารหลักสูตร พบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
  จากข้อมูลดั งกล่ าว ท าให้ทราบว่า นั กศึกษาได้ รับข้ อมูลการประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษา 
ต่อจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 47.6 % รองลงมาคือ จากเพ่ือน รุ่นพ่ี หรือคนรู้จัก คิดเป็น
ร้อยละ 27% รองลงมาคือ การแนะแนวในสถานศึกษาเดิมที่นักศึกษาจบการศึกษา คิดเป็น 17.5% เหตุผล
นักศึกษาได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาต่อจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจาก
นักศึกษาได้มีการศึกษาข้อมูลในแต่ละหลักสูตรมาก่อน ประกอบกับการติดต่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อจาก

ภาพ: กุลภัสสร์   กาญจนภรางกูร 
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เว็บไซต์ต่างๆ และเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หรือ ระบบ Thai University Central Admission (TCAS) เป็นระบบมาตรฐานที่มีการรับสมัครพร้อมกันทุกคณะ 
มีวันและเวลาในการสมัคร และการสอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีความต่อเนื่อง 
จึงได้มีการจัดกิจกรรมภายในวิชาเรียน หรือการประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางสโมสรนักศึกษาของคณะและกองพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นระยะ ในปีการศึกษา 2563 ไดจ้ัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร ดังนี้
   

1. กิจกรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์  RT 62 “เปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 62 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาและคณาจารย์ การแนะแนวการศึกษาต่อของทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ได้มีการจัดกิจกรรม “เปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” ณ อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ และทดลองการใช้เครื่องมือ
ภายในห้องปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ ได้รู้ทุกแง่มุมของชีวิตการเรียน ตลอดจนได้ร่วม
สนุกกับกิจกรรม เกมส์ การแข่งขันของแต่ละหลักสูตรวิชา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
คณะและหลักสูตร ให้กับนักเรียนที่สนใจและได้ค้นหาความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้เปิดห้องสตูดิโอ 4 ชั้น 1 ให้นักเรียนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม 
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับรุ่นพ่ี และคณาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศงานเปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และบรรยากาศการเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ 4 
ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
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  หลังจากนักเรียนได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแล้ว ได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความรู้กับรุ่นพี่และคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง
ได้ข้อสรุปดังนี้ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การ
ประเมิน 

ความรู้ก่อนเข้าเยี่ยมชมงาน 3.89 มาก 

มีการต้อนรับที่ดีเมื่อมาถึงสถานที่เยี่ยมชม 4.51 มากที่สุด 
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้ข้อมูล 4.64 มากที่สุด 

ความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูล เช่น สามารถตอบค าถาม  
ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า เป็นต้น 

4.50 
มากที่สุด 

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือ 4.61 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของกิจกรรมภายในห้องปฏิบัติการ 4.59 มากที่สุด 
ภาพรวมของห้องปฏิบัติการมีการจัดแสดงและจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ 4.58 มากที่สุด 

ความรู้ที่ได้รับหลังจากเข้าเยี่ยมชมงาน 4.60 มากที่สุด 

 
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า รุ่นพ่ีและคณาจารย์  
มีความเป็นกันเอง สามารถสอบถามข้อมูลความรู้ และห้องปฏิบัติการมีความน่าสนใจ อีกทั้งยังสามารถได้ทดลอง
ปฏิบัติงานจริง  
 
 2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “ศิษย์เก่าคืนถิ่น พี่แนะน้อง”  
  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ทักษะทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในห้องปฏิบัติการ หรือการศึกษานอกสถานที่ 
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน ได้มีการ
มอบหมายให้นักศึกษามีการออกแบบและผลิตสื่อวีดิ โอแนะน าหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทั ศน์และ
วิทยุกระจายเสียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่  
ในสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวจบการศึ กษามาแล้ว อันแสดงถึงใกล้ชิด และ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “ศิษย์เก่าคืนถิ่น พี่แนะน้อง” 
ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

 
  จากการท ากิจกรรมดังกล่าว ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ ได้ผลสรุปดังนี้ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ในเรื่องของสาขาวิชาก่อนฟังการบรรยายหรือการแนะแนวจาก
อาจารย์หรือรุ่นพ่ี 

3.95 มาก 

ความรู้ในเรื่องของสาขาวิชา หลังฟังการบรรยายหรือการแนะแนวจาก
อาจารย์หรือรุ่นพ่ี 

4.40 มากที่สุด 

การเตรียมความพร้อมของอาจารยแนะแนว 4.25 มากที่สุด 

การเตรียมความพร้อมของรุ่นพ่ี 4.85 มากที่สุด 
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของอาจาร์และรุ่นพ่ีในการแนะแนวการศึกษาต่อ  4.55 มากที่สุด 

การอธิบายเนื้อหาตรงประเด็น 4.65 มากที่สุด 

การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเขาใจง่าย 4.55 มากที่สุด 
การตอบค าถามของอาจารยและรุ่นพ่ี 4.45 มากที่สุด 

การน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 4.60 มากที่สุด 
ประโยชน์ในการเข้าร่วมงานแนะแนวในครั้งนี้ 4.55 มากที่สุด 

   
 

ภาพ: กุลภัสสร์   กาญจนภรางกูร 
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3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลวิทยา จ.ลพบุรี โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงได้จัดท าโปสเตอร์แนะน าหลักสูตร และให้ข้อมูลการเรียนการสอน 
รายวิชาต่างๆ ภายในหลักสูตร ตลอดจนการน าเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบ
ของ QR code ให้สแกนเข้าชมผลงานของนักศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลวิทยา จ.ลพบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการแนะแนวศึกษาต่อ 
 
  นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมและหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยสามารถสรุป
ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ภาพ: กุลภัสสร์   กาญจนภรางกูร 

ภาพ: กุลภัสสร์   กาญจนภรางกูร 
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หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การ

ประเมิน 
ความรู้ในเรื่องของสาขาวิชาก่อนฟังการบรรยายหรือการแนะแนวจาก
อาจารย์หรือรุ่นพ่ี 

3.85 มาก 

ความรู้ในเรื่องของสาขาวิชา หลังฟังการบรรยายหรือการแนะแนวจาก
อาจารย์หรือรุ่นพ่ี 

4.25 มากที่สุด 

การเตรียมความพร้อมของอาจารย์แนะแนว 4.15 มาก 

การเตรียมความพร้อมของรุ่นพ่ี 4.18 มาก 

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และรุ่นพ่ีในการแนะแนวการศึกษาต่อ 4.30 มากที่สุด 
การอธิบายเนื้อหาตรงประเด็น 4.22 มากที่สุด 

การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเขาใจง่าย 4.23 มากที่สุด 

การตอบค าถามของอาจารย์และรุ่นพ่ี 4.32 มากท่ีสุด 
การน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 4.12 มาก 

ประโยชน์ในการเข้าร่วมงานแนะแนวในครั้งนี้ 4.22 มากที่สุด 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่งแผนการรับนักศึกษาปี 2562 และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีของหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เพ่ือน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ ก่อนส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(สวท.) เพื่อด าเนินการประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 2.1 ทักษะทั่วไป 
 ในด้านวิชาทักษะทั่วไป เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเป็นต้น ในส่วนของ
วิชาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดส่งรายชื่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังจะเข้ารับการศึกษาในปี 25 62 
มายังคณะและสาขาวิชา เพื่อให้รับทราบจ านวนนักศึกษาและรายชื่อของนักศึกษาที่จะต้องเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติม
หรือปรับพ้ืนฐานในรายวิชาศึกษาทั่วไปก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นเวลา 2 อาทิตย์ โดยในรายวิชาพ้ืนฐานจะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
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การประชาสัมพันธ์ตารางเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปี 2562 

ที่มา: www.oreg.rmutt.ac.th 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุม ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยพิจารณาจากแบบสอบถาม
ที่เคยให้ไว้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากแบบสอบถามพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่ดี จึงได้มี
การประชุมภายในหลักสูตร  ผลจากการประชุมเป็นดังนี้  

2.2.1 ปัญหาที่พบก่อนการเข้านักศึกษา 
นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ เมื่อมาเรียนแล้วต้องพบเจอค าศัพท์เทคนิคต่างๆในการ

เรียน อาจจะท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมให้กับพื้นฐานของ
นักศึกษาเข้าใหม่ในปี 2562  ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับพ้ืนความรู้ของ
นักศึกษาใหม่ให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยท าการแจกคู่มือค าศัพท์ เทคนิคด้านวิทยุและโทรทัศน์   
อย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาจะสามารถเข้าใจถึงค าศัพท์ทางเทคนิค เพ่ื อไปต่อยอดในรายวิชาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  และรายวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้  

2.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หลักสูตรได้มีการพิจารณาวางแผนส าหรับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ปีการศึกษา 2562 
1) ให้คู่มือค าศัพท์เทคนิคด้านวิทยุและโทรทัศน์ 

             ผลที่ได้จากการแจกคู่มือส าหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจที่ดี และสามารถน าไปใช้ในการเรียนในแต่ละรายวิชาในช่วงแรกเข้าได้ 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
1. ความครบถ้วน/เพยีงพอของเนื้อหาในคู่มือฯ 3.67 มาก 
2. เนื้อหาของคู่มือฯ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 3.60 มาก 

3. ความทันสมัยต่อเหตุการณ ์ 3.41 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบ 

1. สีและการออกแบบปกน่าสนใจ 3.40 ปานกลาง 
2. ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย 3.58 มาก 

3. ขนาดรูปเลม่ 3.51 มาก 
ความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ 

1. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 3.68 มาก 
ความพึงพอใจต่อภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อภาพรวม 3.65 มาก 
 

2) การปฐมนิเทศและจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
  ก่อนเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทางคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนได้จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจ าปีการศึกษา 2562  
โดยแบ่งสถานที่จัดงานออกเป็น 2 สถานที่ คือ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 ส าหรับผู้ปกครอง และห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 1 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนๆ ต่างสาขา และรุ่นพ่ี และหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียงปละการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพบรรยายกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาในส่วนของผู้ปกครอง 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

  หลังจากนั้นจึงมีการให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้พบกับคณาจารย์ในหลักสูตร
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในส่วนของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การปฐมนิเทศนักศึกษา สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการปฐมนิเทศนักศึกษา 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

สถานที่จัดกิจกรรม 4.72 มากที่สุด 
ระยะเวลาของกิจกรรมในโรงภาพยนตร์ 4.50 มากที่สุด 

ระยะเวลาของกิจกรรมในการพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรในห้องเรียน 4.90 มากที่สุด 
การต้อนรับและการให้ค าแนะน าของคณะอาจารย์ในหลักสูตร 4.90 มากที่สุด 

การให้บริการ ค าแนะน า และข้อมูลของอาจารย์ในหลักสูตร 4.86 มากที่สุด 
การประชุมท าให้ท่านได้ทราบข้อมูลและพฤติกรรมของนักศึกษามากน้อยเพียงใด 4.50 มากที่สุด 

ประโยชน์และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ 4.86 มากที่สุด 
การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมเป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึงหรือไม่ 4.22 มากที่สุด 
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 4.54 มากที่สุด 
อาหารว่าง-เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.40 มากที่สุด 
วิทยากรมีการเตรียมตัวในการถ่ายทอดมาเป็นอย่างดี สามารถช้ีแจงรายละเอียด 
ตอบค าถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น 

4.59 มากที่สุด 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ควรมีการจัดอย่่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 4.90 มากที่สุด 

  ในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษารู้จักผู้คณาจารย์ รวมทั้งทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของ
คณะ และหลักสูตรต่างๆ ของคณะ และหลักสูตร 

3.80 มาก 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษารู้จักผู้คณาจารย์ รวมทั้งทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของ
คณะ และหลักสูตรต่างๆ ของคณะผลิต 

3.98 มาก 

ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ 4.04 มาก 
ได้รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยจากนักศึกษา
รุ่นพี่ 

4.14 มาก 

สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ด้านวิชาการ  
(วิชาเรียน) หลังจากจบกิจกรรมการปฐมนิเทศ 

3.98 มาก 

เข้าใจในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ 4.14 มาก 

ความเหมาะสมของ ระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม 3.96 มาก 
ความเหมาะสมของ สถานที่ 4.13 มาก 
การใช้เทคนิคและอุปกรณ์เหมาะสมต่อการบรรยาย 4.11 มาก 

 



แบบฟอร์มการเขยีนรายงานระดบัหลกัสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบตัิการหรือวิชาชีพ   Page 14 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการแจ้งตารางเวลาให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 4.20 มาก 
มีการแจ้งการบันทึกการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบ 4.16 มาก 
สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง และมีความสะดวก 4.22 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของจ านวนนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.27 มากที่สุด 
ในการท ากิจกรรมพบอาจารย์ที่่ปรึกษา อาจารย์ได้มีการให้ข้อมูลด้านการเรียน 
วิชาการ กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะ ปฏิทินการศึกษา 

4.24 มากที่สุด 

ในการท ากิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ได้มีการให้ข้อมูลด้านกิจกรรม
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ 

4.17 มาก 

ในการท ากิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ได้มีการให้ข้อมูลด้านทุน และ
กิจกรรมจิตอาสา 

4.08 มาก 

 
  นอกจากนี้  ทางหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้ จัดโครงการ  
“พ่ีพบน้อง” ณ สตูดิโอ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม พัฒนาสติปัญญา การสร้างสังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาทั้งหมดเพ่ือเตรียมความพร้อมใช้ชีวิตในคณะและในรั้วมหาวิทยาลัย  
และการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง  โดยกิจกรรมนี้นักศึกษาที่ได้เข้ามาใหม่จะได้พบกับศิษย์เก่า เพ่ือทราบถึงแต่ละอาชีพในสายงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เส้นทางการท างานอนาคต ว่างานในสายวิชาชีพของตนเองมีงานชนิดใดบ้าง 
การพูดคุยปรับทัศนคติจากรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือสร้างเป็นแนวทางในการเรียนได้ อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 
 

 
ภาพบรรยากาศโครงการ “พ่ีพบน้อง” หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

 ผลจากการจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่  1 ของปีการศึกษา 2562 มีความพอใจต่อกิจกรรม          
ดังกล่าว ดังนี้ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 3.94 มาก 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.71 ปานกลาง 
เนื้อหาและหัวข้อบรรยายมีประโยชน์ 4.18 มาก 
บรรยากาศการด าเนินกิจกรรมพี่พบน้องมีความเป็นกันเอง 4.15 มาก 

การใช้เทคนิคและอุปกรณ์เหมาะสมต่อการบรรยาย 4.02 มาก 
ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับจากการบรรยายของรุ่นพี่หรือศิษย์เก่า 4.36 มากที่สุด 

ความประทับใจการพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ภายในหลักสูตร 4.18 มาก 
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในระหว่างการจัดกิจกรรม 4.18 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดกิจกรรม 4.02 มาก 
อยากให้จัดกิจกรรมพี่พบน้องส าหรับนักศึกษาใหม่ในครั้งต่อไป 4.21 มาก  

 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา : ตัวบ่งช้ีที่ 3.2) 
ผลการด าเนินงาน 
1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
ทุกชั้นปีและทุกกลุ่ม โดยก าหนดว่าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน : นักศึกษาไม่เกิน 40 คน โดยได้มีการก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 

1. ต้องผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ในการติดตามนักศึกษาของตนตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาจนกระทั่งนักศึกษา

จบการศึกษา  
3. ถ้าอาจารย์ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม อ.ที่ปรึกษามาก่อน จะมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษามาอย่างน้อย 2 ปี และผ่านการอบรมการเป็น อ.ที่ปรึกษามาแล้ว มาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและดูแล
นักศึกษาในกลุ่มนั้นร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่อง
การวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์แ ละ
วิทยุกระจายเสียง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรับนักศึกษาใหม่เข้ามาจ านวน 2 กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 40 คน) 
หลักสูตรจึงได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กลุ่มละ 1 คน โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบได้ใน วัน-เวลา ที่ทางหลักสูตร
ก าหนดไว้ โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าและนักศึกษาสามารถเข้าพบได้ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมอบหมาย
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินการดังนี้ 

1. จั ด ให้ มี ชั่ ว โมงพบ  อ .ปรึกษา หรือ  Homeroom ไว้ ให้ กับนั กศึ กษา ในวั นพฤหั สบดี ตั้ งแต่                     
13.00-15.00 น. เพื่อให้คอยตรวจสอบในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ  
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2. มีการเปิดช่องการในการให้ค าปรึกษา เช่น กล่องรับความคิดเห็น ไว้ทางด้านหน้าห้องพักอาจารย์ของ
สาขาฯ โดยก าหนดการเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือจะได้
แก้ไขปัญหาให้นักศึกษาเร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบข้อร้องเรียน 

3. มีการเปิดช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น ทาง Facebook ทาง Line เป็นต้น โดยเฉพาะทาง Facebook มีทั้ง
ลักษณะที่เป็นส่วนกลางและที่เป็นกลุ่มปิดเฉพาะกลุ่มเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดต่อหรือ
ปรึกษาปัญหาได้ข้อมูลที่พบจากจากการประชุมและสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่นิยมขอ
ค าปรึกษาแบบไม่เผชิญหน้า มากกว่าการคุยซึ่งหน้ากัน ท าให้ช่องทางที่ใช้ในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่คือ  
ทางโทรศัพท์ Facebook และ Line โดยนักศึกษาได้รับความสะดวกในการขอรับค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาก็
สามารถดูแลติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้ง่ายขึ้น  ทางหลักสูตรได้มีการจัดท า Line และ Facebook ด้วยอีกทาง
หนึ่ง เพื่อขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งแบบกลุ่มทางสื่อออนไลน์เพ่ิมข้ึน รวมทั้งสอบถามเรื่องการดูแลนักศึกษา
ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่พบข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับระบบการลงทะเบียนและวิธีการให้ค าปรึกษา  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ตัวอย่างในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการสื่อสารกับนักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน และการเพ่ิม-ถอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการใช้ไลน์ในการสื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุระหว่าง 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 
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นอกจากนี้ทางหลักสูตรจึงได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องด้านของการให้ค าแนะน าในการเรียน ความสะดวกในการเข้าพบ และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ดังเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ทางหลักสูตรจะน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ชั้นป ี จ านวนคนตอบ คิดเป็นร้อยละ 
1 37 23.7 

2 34 21.8 
3 49 31.4 

4 36 23.1 
 
จ านวนครั้งในหนึ่งปีการศึกษาที่นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อปี 

จ านวนคร้ังต่อ / ปี จ านวนคนตอบ คิดเป็นร้อยละ 
1 ครั้งต่อ / ป ี 9 5.8 
2 ครั้งต่อ / ป ี 10 6.4 
3 ครั้งต่อ / ป ี 9 5.8 
4 ครั้งต่อ / ป ี 16 10.3 
5 ครั้งต่อ / ป ี 4 2.6 
6 ครั้งต่อ / ปีข้ึนไป 108 69.2 

 
ในความต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง 3 อนัดับสูงสดุ 

หัวข้อ จ านวนคนตอบ คิดเป็นร้อยละ 
การวางแผนการเรียนในแต่ละเทอมหรือปีการศึกษา 88 57.8 

การลงทะเบยีน การเพิ่ม-ลดวิชา การถอนวิชา 38 24.4 
ทุนกู้ยืม 18 11.5 

ช่องทางใดที่นักศึกษานิยมในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สุด 

หัวข้อ จ านวนคนตอบ คิดเป็นร้อยละ 
พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 43 27.6 

ทางโทรศัพท ์ 18 11.5 
ทาง Line 70 44.9 

ทาง Facebook 25 16 
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ความพึงพอใจท่ีมีต่ออาจารย์ที่ปรกึษา 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 
1. นักศึกษาคิดว่าตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษาในปัจจุบันมีความสมัพันธ์กันในระดับใด 3.78 มาก 
2.ความใส่ใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อนักศึกษา 4.17 มาก 
3. ความไว้วางใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4.11 มาก 

4. การให้ค าแนะน าด้านการเรียน ด้านวิชาการแก่นักศึกษา 4.14 มาก 
5. การให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ท้ังในด้านการเรยีน ด้านกิจกรรม 
และด้านอื่นๆ 

4.15 มาก 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตในการเรยีน และอื่นๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา 

4.01 มาก 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือในดา้นการลงทะเบยีนเรยีน ปัญหาในการเรยีน 4.14 มาก 
8. อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดวันเวลา และมีการให้นัดหมายเข้าพบอย่างเหมาะสม 4.03 มาก 

9. อาจารย์ที่ปรึกษามีการรวบรวมระเบียนนักศึกษา และมีการตดิตามผลการให้
ค าปรึกษา ฯ 

4.08 มาก 

 

การจัดการความเสี่ยง การลาออกกลางคัน หรือการส าเร็จล่าช้า 
หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปรับปรุงการให้ค าปรึกษา ในภาค

การศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากหัวข้อดังต่อไปนี้ ความเสี่ยงทางด้านผลการเรียนต ่า ความเสี่ยงที่จะออกจาก
การศึกษาก่อนก าหนด และความเสี่ยงที่จะส าเร็จการศึกษาล่าช้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคล ทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
ติดตามอัตราการคงอยู่ ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับระดับคะแนนขั้นต ่าที่
นักศึกษาจะพ้นสภาพ โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยต ่ากว่า 2.00 ระบบการ
ลงทะเบียนไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนได้เอง ต้องมาติดต่อวางแผนในการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนถึง
จะลงทะเบียนเรียนได้ในกรณีการขอคืนสภาพนักศึกษา เนื่องจากมีการช าระค่าเทอมล่าช้า ได้มีประสานกับทางฝ่าย
วิชาการของคณะ และเรียกพบนักศึกษาเพ่ืออธิบายถึงข้ันตอนในการด าเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา และเนื่องจาก
อยู่ในช่วงภาวะวิกฤตการณ์ COVID-19 ท าให้การติดต่อกับทางส านักทะเบียนต้องติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์ 
ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการประสานกับฝ่ายวิชาการของคณะ ก่อนจะด าเนินเรื่องติดต่อกับทางส านักทะเบียน 
พร้อมให้นักศึกษายื่นเอกสารหลักฐานการช าระเงินกับทางธนาคารและหลักฐานขอใบค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
ตามล าดับขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อย 

 

 
 

 
 
 

ภาพ ตัวอย่างการให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษา 
 

ภาพ: กุลภัสสร์   กาญจนภ
รางกูร 
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ทางหลักสูตรจึงได้ก าชับให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่ดูแลเป็นอย่างดี

ติดตามผลการเรียนอย่างตัวเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้นและจบการศึกษาในเวลาที่ก าหนด   
หากพบว่ามีนักศึกษาที่ระดับคะแนนอยู่ภายใต้ขอบเขตวิกฤติตามเกณฑ์ดังกล่าว นักศึกษาจะต้องขอรับการให้
ค าปรึกษา เพ่ือวางแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และหาแนวทางแก้ไขจนกว่าระดับคะแนนจะเพ่ิมขึ้น
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีเวลาเพ่ือพบนักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูม ซึ่งเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 2562 นี้ พบว่า จากการปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษาดังกล่าวท าให้ นักศึกษามีคะแนนต ่ากว่า
เกณฑ์มีจ านวนลดลง  ส่วนนักศึกษาที่มีคะแนนผลการเรียน ต ่ากว่าเกณฑ์ 2.00 สามารถปรับปรุงตนเองจึงท าให้มี
ผลการเรียนที่สูงขึ้น 
 
การจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤต 
 เนื่องด้วยเหตุการณ์ภาวะวิกฤต COVID-19 เกิดขึ้นในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ซึ่งอยู่ในช่วงของการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค และมีมติและค าสั่งจากรัฐบาลและจากกระทรวง
อุดมศึกษาที่ได้มีค าสั่งให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นปิดการเรียนการสอน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว และให้มีการปรับการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบทางออนไลน์ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวกับนักศึกษาทุกระดับชั้น และแจ้งแนวทางวิธีการปฏิบัติด้านการเรียนการ
สอนและแนวทางการสอบปลายภาคของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
 1. การจัดการเรียนการสอนและการสอบในรายวิชาปกติ 
  เบื้องต้นได้มีการชี้แจ้งผ่านทางช่องทางการสื่อสาร Line และ Facebook เพ่ือให้นักศึกษาในแต่
ละชั้นปีได้รับทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน วันและเวลาในการปรับการเรียนการสอน แนวทางการสอบปลายภาค  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์ข้อความเก่ียวกับภาวะวิกฤต COVID-19  
เพ่ือเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี  

 
 การจัดสอบปลายภาคในแต่ละวิชา ทางคณะได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบออนไลน์ให้กับ
นักศึกษา โดยแจ้งกับอาจารย์ที่มีความประสงค์จะให้คณะเป็นผู้ช่วยในการเตรียมข้อสอบแบบออนไลน์ และให้
อาจารย์ที่มีความพร้อมในการจัดการสอบแบบออนไลน์สามารถสอบนักศึกษาได้ตามวันและเวลาที่อาจารย์ก าหนด 
 
 



แบบฟอร์มการเขยีนรายงานระดบัหลกัสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบตัิการหรือวิชาชีพ   Page 20 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสอบปลายภาคแบบออนไลน์ โดยมีการแจ้งให้กับนักศึกษาได้รับทราบ 
และท าการสอบในวันและเวลาที่ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ การใช้โปรแกรม ZOOM ในการสอบอัตนัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
ในรายวิชา เทคนิคการใช้กล้องทางวิทยุโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ การใช้โปรแกรม Google Form ในการสอบอัตนัยและปรนัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
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 2. การจัดสอบในรายวิชาศึกษาเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 1  
  รายวิชาศึกษาเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 1 เป็นรายวิชาในการค้นคว้า  
ศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือศึกษาที่มาของปัญหา เป็นหนึ่งในหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยเป็นการ
จัดสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ในการจัดสอบดังกล่าว อยู่ในช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยมีค าสั่งงดการเรียนการสอน 
ทางหลักสูตรได้มีการจัดสอบนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ซึ่งอยู่ที่การนัดหมายก าหนดวันและเวลาในการสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดผ่านทางระบบออนไลน์กับประธาน กรรมการ และท่ีปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ การจัดสอบในรายวิชาศึกษาเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 1 ผ่านระบบออนไลน์ 
2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21  

หลักสูตรได้จัดให้มีการวางแผน ในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา  และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมุ่งเน้นทักษะในเชิงวิชาชีพ โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. โครงการอบรม กิจกรรม การประกวดในด้านสายวิชาชีพ 
 1.1 การเข้าร่วมการประกวด 

   1.1.1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุดยอดพิธีกร ประจ าปี 2562 
    นายพงษ์สุวิทย์  สิทธิสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดพิธีกรฝ่ายชาย จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือค้นหาผู้ อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกร ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่  4-6 มิถุนายน 2562 ณ   
ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
 
 
 
 
   1.1.2 โครงการ YOICEI Clip Challenge  

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด YOICEI Clip Challenge 
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ภาพ  นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
 

  1.2 กิจกรรมในด้านการส่งเสริมท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
   1.2.1 ประกวดนางนพมาศ วันลอยกระทรง ประจ าปี 2562 
    นางสาวนภสร เมฆมูสิก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.3   กิจกรรมเนื่องในวันราชมงคล 
    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า  สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล มีหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 ทั้งนี้ทาง
มหาวิทยาลัยได้ถือเอาวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็นวันราชมงคล และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันราชมงคล ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
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2. โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนก าหนด  

2.1 วิชาการก ากับศิลป์ทางวิทยุโทรทัศน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 วัตถุประสงค์ในปฏิบัติงาน  
 ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าวิชาได้จัดฝึกปฏิบัติในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยได้มีการก าหนดให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติค้นหาสถานที่ในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ก่อนการเดินทางโดยก าหนดให้เป็นรายการท่องเที่ยว
ทางโทรทัศน์ซึ่งในการฝึกปฏิบัติทางอาจารย์ผู้สอนจะมอบโจทย์คือ ชื่อสถานที่ และ ขอบเขตของการรายการ
ท่องเที่ยว ให้กับกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน าพิจารณาในการหาสถานที่ในการถ่ายท าที่เหมาะสม ก าหนดพ้ืนที่ในการฝึก
ปฏิบัติ คือ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จ.นครปฐม โดยใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ 1 วัน 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ในการฝึกปฏิบัตินั้น กลุ่มนักศึกษาจะต้องมีพิจารณาสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายท า ลักษณะของพ้ืนที่ 
ขนาดของพ้ืนที่ การพิจารณาอุปกรณ์ประกอบฉากภายในฉาก ความเอ้ืออ านวยและความสะดวกของสถานที่ที่ใช้ใน
การถ่ายท า ความปลอดภัยของสถานที่  ระยะทางและการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ยานพาหนะ รวมทั้ง
งบประมาณท่ีใช้ในเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบรายงาน  
 ผลจากการปฏิบัติงานในการสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลังจากฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการรวบรวม วิเคราะห์ และพิจารณาในแต่ละส่วน 
น าเสนอในแบบรูปเล่มรายงาน และได้น าแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวไปใช้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิชาการศึกษาเฉพาะทาง วิชาสัมมนาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 
สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสังคม ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว การมีผลงานและการมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการแสดงภาวะ
ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ เนื่องจากการฝึกปฏิบัติดังกล่าว เป็นการฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มที่ได้มีฝึกการบริหาร
การจัดและความรับผิดชอบภายในกลุ่มเสมือนการปฏิบัติงานจริงในทางวิชาชีพ 
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2.2 วิชาเทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน์ 
 วัตถุประสงค์ในปฏิบัติงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าวิชาได้จัดฝึกปฏิบัติในวันที่ 1 และวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และเชื่อมโยงบูรณาการกับกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม “Local telling ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบางคนที” โดยให้
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มได้ผลิตเป็นคลิปวีดิโอสั้น ความยาวประมาณ 10 นาที ภายใต้หัวข้อที่มอบหมายให้กับแต่ละ
กลุ่ม นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ คือ เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการเรียนและการฝึกปฏิบัติในสถานที่
เรียน มาใช้ในการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ อันเป็นพื้นฐานความรู้ด้านภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
อาจารย์ประจ าวิชาจะมีการก าหนดโจทย์ให้นักศึกษาเป็นเอกสารใบงาน และให้นักศึกษาบันทึกภาพตามโจทย์ที่ได้
ให้ไว้ในรายวิชาวิชาเทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน์ และการถ่ายทอดเรื่องราวในกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ 1 วัน ซึ่งในการฝึกปฏิบัตินั้น กลุ่มนักศึกษาจะต้อง
พิจารณาสถานที่ในการบันทึกภาพ และเรียบเรียงเรื่องราวในการน าเสนอ 
 ผลจากการปฏิบัติงานในการสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังจากฝึกปฏิบัติ นักศึกษา
จะต้องน ารูปภาพที่ได้บันทึกมาส่งในรูปแบบใบงาน และให้อาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบความถูกต้อง และน า
แนวทางความรู้ที่ได้รับไปใช้กับรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น วิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิชาการศึกษาเฉพาะทาง 
วิชาสัมมนาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิชาการแพร่ภาพและสัญญาณเสียง เป็นต้น สนับสนุนทักษะ
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ ส า ร ส น เ ท ศ  สื่ อ  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี   
ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะด้านสื่อ การเรียนรู้ด้านอุปกรณ์และการน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ นักศึกษาได้น าคลิปวีดิโอดังกล่าว โดยมีการน าเสนอผ่านสื่อเอกสารเพ่ือเป็นการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคคลทั่วไปได้ชม 
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3. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการใช้ Active Learning จากโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอน
ระดับมหาวิทยาลัย (Finland Model) วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพ่ืออบรมอาจารย์เกี่ยวกับการสอน
ระดับมหาวิทยาลัย และสร้างอาจารย์ต้นแบบการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนจริง ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งเน้นในด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา  
 3.1 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในสถานประกอบการ วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน์  
  ได้มีพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ภายในสถานประกอบการจริงที่เก่ียวข้องกับรายวิชาดังกล่าว 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกับนักศึกษา  
 
 
 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 
 
 3.2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในสถานประกอบการ วิชา เทคนิคการผลิตสื่อเสียงเพื่องานทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
   ได้มีพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ภายในสถานประกอบการจริงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกับ
นักศึกษา นอกจากการศึกษาดูงานสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้เสียงในห้อง
บันทึกเสียง ฝึกการออกเสียง และฝึกการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
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  3.3 การบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับกิจกรรม 
   ภาคการศึกษาที่  2 ปี การศึกษา 2562 หลักสู ตรเทคโน โลยีการโทรทั ศน์ และ
วิทยุกระจายเสียง ได้มีการเปิดการเรียนในรายวิชา สัมมนาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทุยโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตลอด 4 ปี มาบูรณาการ โดยใช้หลักการจัดสัมมนา ฝึกการระดมความคิด 
การท างานเป็นทีม องค์ประกอบของการจัดสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา การจัดท าเอกสารและ  
สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา การประเมินผล และการเขียนรายงานการสัมมนาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีการจัด
สัมมนาภายใต้หัวข้อ Multi skill ในด้านสื่อสารมวลชน และ Move on ยังไงตรงใจคนดู ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ในวงการสื่อสารมวลชน การสร้างสื่อ การสร้างเนื้อหรือ Content อย่างไรให้ตรงใจกับ
กลุ่มผู้ชม ทักษะทางวิชาชีพที่ส าคัญส าหรับบุคคลที่ท างานในวงการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
ในยุคดิจิทัล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียน 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถรอบด้านทั้งความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมร่วมกับบุคคลทั้งในสาขาวิชาชีพเดียวกันและต่างสาขาวิชาชีพ ฝึกฝนการเป็นนักถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการ
ฝึกคิดและการตัดสินใจด้วยตนเอง ภายใต้ค าแนะน าจากอาจารย์ในสาขาวิชา จึงมีการกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ  
  4.1 อาสาสมัครในการช่วยสอนงานด้านตัดต่อกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น 
   ตัวแทนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการด้านงานตัดต่อและช่วยสอนงานด้านตัดต่อให้กับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้ว นักศึกษาได้มี
การฝึกฝนด้านภาษาท้ังภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารระหว่างกัน 
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ช่วยสอนงานด้านตัดต่อให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น 
  4.2 การจัดการห้องปฏิบัติการ 
   นอกจากการฝึกฝนทักษะในด้านวิชาชีพแล้ว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนร่วม ในส่วนของรายวิชาในห้องปฏิบัติการในวิชา การก ากับศิลป์ในงานวิทยุโทรทัศน์ หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าวิชาจะให้นักศึกษามีการจัดการอุปกรณ์และวัสดุในห้องปฏิบัติ ท าความสะอาดให้
เรียบร้อย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในครั้งต่อไป สร้างวินัยให้กับนักศึกษาและจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการห้องปฏิบัติการหลังสิ้นสุดวิชาในภาคการศึกษา 
 
 
3. ประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรม 
 จากการสังเกตในการปฏิบัติงานของผู้สอน การประเมินจากผลและการน าเสนอภายในชั้นเรียนเพ่ือท าการ
อภิปรายผลและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจากแฟ้มผลงาน 
4. มีแนวทางการปรับปรุงผลการประเมินเพื่อการพัฒนากิจกรรม 
 4.1 การวางแผนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับสาชาวิชาชีพ ที่ส่งเสริมในด้านการเรียน
การสอนทั้งภายในคณะและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4.2 กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชามีการพัฒนาตัวเองโดย
เข้าร่วมการอบรมตามความเหมาะสม  
 



แบบฟอร์มการเขยีนรายงานระดบัหลกัสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบตัิการหรือวิชาชีพ   Page 28 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา : ตัวบ่งช้ีที่ 3.3) 
ผลการด าเนินงาน 

1. อัตราการคงอยู่ 
ภาคปกติ 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปกีารศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 36 36 31 (86.1%) 31 2 0 

2558  76 72 (94.7%) 71 (93.4%) 71 0 
2559   69 63 (95.6%) 62 (89.8%) 57 (82.6%) 

2560    69 66 (91.3%) 57 (82.6%) 

2561     93 82 (84%) 
2562      86 

 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า  

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562  2560 2561 2562 

2557 36 31   5 
2558 76  71  5 
2559 69   57 12 
2560 69    12 
2561 93    11 
2562 86    0 

 

ภาคพิเศษ 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา ภาคพิเศษ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 33 32(96.%) 31(93.9%) 30(90.9%) 7 0 

2558   39 29(74.3%) 25(64%) 24(61.5%) 4 
2559     35 30(85.7%) 28(80%) 28 

2560       26 26 23(88.4%) 

2561         0 0 

2562           0 
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า  

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562  2560 2561 2562 

2557 33 30   3 
2558 39  24  15 
2559 35   28 7 
2560 26    3 
2561 0    0 
2562 0    0 

 
2.  การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ภาคปกติ 

ช่วงเวลาศึกษา 
ปีท่ีเข้าศึกษา-ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีแรกเข้า/ จ านวน ปีสุดท้าย/ จ านวน 

อัตราส าเร็จตาม
หลักสูตร % 

2556 - 2559 2556 / 36 คน  2559 / 26 คน 72.2 % 

2557 -  2560 2557 / 36 คน 2560 / 31 คน 86.1 % 

2558 - 2561 2558 /  76 คน 2561 /  71 คน 93.42 % 
2559 - 2562 2559 /   69 คน 2559 /   57 คน 82.60 % 

 
ภาคพิเศษ 

ช่วงเวลาศึกษา 
ปีท่ีเข้าศึกษา-ปีที่จบ

การศึกษา 
ปีแรกเข้า/ จ านวน ปีสุดท้าย/ จ านวน 

อัตราส าเร็จตาม
หลักสูตร % 

2556 - 2559 2556 / 36 คน  2559 / 30 คน 83.3 % 

2557 -  2560 2557 / 33 คน 2560 / 30 คน 90.9 % 
2558 - 2561 2558 /  39คน 2561/  24 คน 61.6 % 

2559 - 2562 2559 /   35คน 2559 / 28 คน 80 % 
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3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา ทั้งนี้ เพราะหลักสูตรมีการให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบกับจ านวนนักศึกษาที่มีไม่มากต่อการดูแล (ไม่เกิน 40 คน) จึงท าให้การดูแล
และการให้ค าปรึกษาได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้นักศึกษาและอาจารย์มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อย่างไรก็ตามกรณีที่มีข้อ
ร้องเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบและกลไกดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา จากกล่องรับเรื่องร้องเรียน โดยมีช่วงระยะเวลา
การเปิดกล่องรับข้อร้องเรียน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

2. หากมีข้อร้องเรียน จึงท าการบันทึกข้อร้องเรียนเพ่ือเตรียมการประชุมภายในสาขาฯโดยประธาน
หลักสูตรเป็นประธาน 

3. ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อร้องเรียน และด าเนินการเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาเพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขและป้องกัน  

4. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาในข้อร้องเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบ และบันทึกข้อมูล
ผลการแก้ไข  
 

 ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันของกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและ

ออกแบบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร  โดยก าหนดประเด็นข้อค าถาม ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตร จากแบบสอบถามพบว่า มีผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก ถึง มากที่สุด จากนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทุกชั้นปี ผ่าน Google 
Form  ซึ่งหลักสูตรพบว่ามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (จ านวนคนที่ตอบ 40 คน) 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในสาขาวิชาที่ท่านศึกษาอยู่มีความเหมาะสม 4.05 มาก 

2. จ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ/บังคับเลือกมีความเหมาะสม 3.95 มาก 
3. จ านวนหน่วยกิตวิชาเลือกมีความเหมาะสม 3.95 มาก 

4. รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีความทันสมัย 3.97 มาก 
5. รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมต่อการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน 4.05 มาก 

6. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน 4.07 มาก 

7. ความสามารถเชื่อมโยงจากการเรียนในส่วนของทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ 3.97 มาก 
8. ลักษณะการเรียนการสอนเอ้ือให้นักศึกษามีเวลาและส่งเสริมให้นิสิต
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

3.92 มาก 

9. การเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การสัมมนา/
บรรยายทางวิชาการอย่างเหมาะสม 

3.92 มาก 
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10. อาจารย์มีสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาแนะน า
ทางวิชาการได้ดี 

4.17 มาก 

11. อาจารย์มีการติดตามความรู้ใหม่ ๆ และน ามาเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอน 

4.17 มาก 

12. มีเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสม 4.07 มาก 
 
ผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรนักศึกษาชั้นปีท่ี 2-3 (จ านวนคนตอบ 68 คน) 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในสาขาวิชาที่ท่านศึกษาอยู่มีความเหมาะสม 3.77 มาก 

2. จ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ/บังคับเลือกมีความเหมาะสม 3.58 มาก 
3. จ านวนหน่วยกิตวิชาเลือกมีความเหมาะสม 3.72 มาก 

4. รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีความทันสมัย 3.57 มาก 

5. รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมต่อการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 3.85 มาก 
6. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน 3.61 มาก 

7. ความสามารถเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนในส่วนของทฤษฎีมาสู่การฝึก
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 

3.77 มาก 

8. ลักษณะการเรียนการสอนเอ้ือให้นักศึกษามีเวลาและส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

3.69 มาก 

9. การเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การสัมมนา/
บรรยายทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างเหมาะสม 

3.73 มาก 

10. อาจารย์มีสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาแนะน าทาง
วิชาการได้ดี 

3.85 มาก 

11. อาจารย์มีการติดตามความรู้ใหม่ ๆ ค้นหาแนวทางใหม่ๆ และน ามา
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

3.76 มาก 

12. มีเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสม 3.72 มาก 
 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการเขยีนรายงานระดบัหลกัสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบตัิการหรือวิชาชีพ   Page 32 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

ผลสรุปความพึงพอใจชั้นปีสุดท้าย (จ านวนที่ตอบ 44 คน) 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

4.09 มาก 

2. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.02 มาก 
3. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการ
วิชาชีพ และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.97 มาก 

4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.04 มาก 
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาคปฏิบัติ ที่เหมาะสม 4.15 มาก 

6. มีระบบการให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ 3.93 มาก 
7. ด้านการจัดปฏิทินการศึกษา มีความเหมาะสม 3.95 มาก 

8. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.06 มาก 

9. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

4.02 มาก 

10. การวัดและประเมินผล โปร่งใส และตรงตามเวลา 4.18 มาก 

11.ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพหลักสูตร 

4.06 มาก 

 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรของนักศึกษาโดย พบว่า ในด้านของหลักสูตรวิชามีระบบ

ในการจัดการเรียนการ รายวิชา การจัดแผนการศึกษา มีการจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และ
ความเหมาะสมของรายวิชาทั้งในวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความเห็นว่า รายวิชาโดยทั่วไป เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาและการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน และสามารถไป
ต่อยอดในทางวิชาชีพได้ แต่ได้ให้ข้อเสนอแนะให้เน้นการปฏิบัติภายในชั้นเรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
ช านาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการฝึกปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติให้มีความช านาญมากข้ึนเพ่ือสร้างผลงานที่ดี 
และเป็นการสนับสนุนการท างานให้กับนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์
แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพ และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาคปฏิบัติ ที่เหมาะสม มีระบบการ ให้
ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความทันสมัย เนื่องจากในบางวิชา มีการสอนและเนื้อหาใน
รายวิชาที่ล้าหลัง จึงอยากให้อาจารย์มีการปรับปรุงเนื้อและวิธีการสอนเพ่ิมเติม 
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 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โปร่งใส อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก   
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  

เฉลี่ย 3  
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต : ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1) 

 
ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

4.11  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ 

3.65  

เฉล่ีย 3.88  
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา ภาคการศกึษาที่ 1/2562  

รหัส ช่ือวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
08121203 การเขียน
และวิเคราะห์บท
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

0 0 0 0 1.28 3.846 3.846 2.56 9 7 

08888104 ภาษาเพื่อ
การสื่อสารมวลชน 

0 0 0 0 0 2.564 2.564 0 4 4 

08121315 
การวิจัยทางการ
สื่อสารมวลชน 

16.66 16.67 15.38 29.49 12.82 1.282 5.128 0 76 76 

08121310 การผลิต
รายการวิทยโุทรทัศน์  

12.82 37.18 37.18 10.26 5.13 1.282 1.282 0 84 81 

8112210 
ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์    

6.410 3.85 11.54 8.974 5.13 0 0 0 28 28 

08888101 
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

3.57 8.33 10.71 16.67 35.71 9.524 3.571 1.19 84 75 

08121315 
การวิจัยทางการ
สื่อสารมวลชน 

21.79 43.59 30.77 6.41 0 0 0 0 80 80 

08121211 
การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง 

12.82 37.18 37.18 10.26 5.13 1.282 1.282 0 84 82 

08123301 
เทคนิคการจดัแสงเพื่อ
งานโทรทัศน ์

0 8.974 14.1 41.03 24.35 8.974 1.282 1.28 78 77 

08121307 
การควบคุมมาตรฐาน
การผลิตสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

2.56 14.1 20.51 23.08 21.79 7.692 6.41 2.56 78 75 

หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน
หลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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08888410 
สหกิจศึกษาทาง
สื่อสารมวลชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 73 71 

08121209 
เทคนิคการผลิตสื่อ
เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

7.69 21.79 30.77 30.77 11.53 0 0 0 82 80 

08122307 
การผลิตรายการข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง 

3.85 3.85 12.82 6.41 3.85 0 0 0 24 24 

8122308 
การผลิตรายการสาร
คดีทาง
วิทยุกระจายเสียง 

2.56 5.13 7.69 7.692 7.69 3.846 3.846 0 30 30 

8100008 
หลักการผลติสื่อทาง
ภาพและเสียง 

21.79
5 

16.67 20.51 11.54 12.82 8.974 7.692 7.69 85 78 

8888004 
การถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร 

1.28 6.41 5.13 16.67 21.79 15.38 21.79 17.9 85 71 

8888005 
ปฏิบัติการถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสาร 

6.410 7.69 2.56 2.564 11.53 24.36 16.67 26.9 86 63 

8888208 
สีและการมองเห็น 

16.66 20.51 29.49 20.51 8.974 1.282 1.282 3.85 82 79 

8888002 
แสงและสีเพื่อการ
บันทึกภาพ 

7.69 16.67 24.36 25.64 15.38 2.564 5.128 7.69 84 78 

8888003 
ปฏิบัติแสงและสีเพื่อ
การบันทึกภาพ 

20.51 35.9 12.82 16.67 6.410 3.846 1.282 7.69 84 78 

8123305 
การก ากับศิลป์ในงาน
วิทยุโทรทัศน์ 

33.33 14.1 5.13 0 0 0 0 0 23 23 

8123307 
คอมพิวเตอร์กราฟิก
เพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 

23.07 23.08 14.1 3.846 6.410 0 0 0 56 55 
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8110101  
ทัศนศาสตร์ทางการ
ถ่ายภาพ 

0 0 2.56 20.51 26.92 33.33 16.67 6.41 84 78 

8121205  
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทางด้าน
วิทยุและโทรทัศน์ 

10.25 17.95 28.21 19.23 23.07 1.282 1.282 1.28 80 79 

  
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

รหัส ช่ือวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
08123306 
เทคนิคการแสดงเพื่อ
การออกอากาศทาง
วิทยุโทรทัศน์ 

47 33 15 5.5 0 0 0 0 55 55 

08121104 
เทคโนโลยีการใช้
กล้องเพื่องานวิทยุ
โทรทัศน ์

2.2 11 27 29 20 0 0 0 89 79 

08121102 
อิเล็กทรอนิกส์การ
ผลิตสื่อ
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์

0 2.2 16 30 42 7.9 0 2.2 89 87 

08121208 
ดนตรีและเสียง
ประกอบในการผลิต
รายการ
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

0 9.2 11 11 44 14 9.2 1.1 87 86 

08121411 
การศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุ 2 

57 0 0 0 0 0 0 0 21 12 

08112210 
ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร ์
 
 

12 15 24 26 21 0 2.4 0 82 82 
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08121314 
การจัดการและ
บริหารงาน
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

11 29 28 14 14 3.2 1.1 0 93 93 

08121311 
การศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 1 

96 0 2.1 0 1.1 0 0 1.1 94 93 

08121413 
การศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

68 1.7 5 0 0 0 0 0 60 45 

08122408 
การออกอากาศ
รายการ
วิทยุกระจายเสียง
นอกสถานท่ี 

53 26 5.9 8.8 2.9 0 0 2.9 34 33 

08122411 
การบริหารจัดการ
และการผลิตรายการ
วิทยุชุมชน 

33 38 19 9.5 0 0 0 0 21 21 

08123305 
การก ากับศิลป์ใน
งานวิทยุโทรทัศน์ 

51 17 19 7.9 3.2 0 0 0 63 62 

08121201 
การตัดต่อภาพและ
เสียงส าหรับวิทยุ
โทรทัศน ์

37 19 21 5.8 13. 0 0 0 86 84 

08121412 
สัมมนาด้าน
เทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 
 
 
 

80 11 6.6 0 1.6 0 0 0 61 61 
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08121313 
เทคโนโลยีการ
ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศน์ 

4.3 17 26 22 14 6.5 9.7 1.1 93 92 

08123411 
เทคโนโลยีการ
จัดการวิทยุโทรทัศน์
ข้ามสื่อ 

0 0 0 13 17 13 1.9 0 104 104 

08000001 
การเตรียมความ
พร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

0 0 0 0 0 0 0 0 115 104 

08121105 
กฎหมายและ
จริยธรรมทาง
สื่อสารมวลชน 

4.4 6.7 17 16 16 21 10 7.8 90 81 

08122309 
การผลิตรายการ
บันเทิงทาง
วิทยุกระจายเสียง 

29 42 24 5.3 0 0 0 0 38 38 

08121205 
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ทางด้าน
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

3.5 4.7 8.2 26 24 15 9.4 2.4 85 83 

08123304 
เทคโนโลยีการผลติ
รายการโทรทัศน ์

32 36 13 7 4 0 0 1 93 92 

08121204 
การวิเคราะหผ์ู้รับ
สารทางสื่อวิทยุและ
โทรทัศน ์

23 8 5 13 11 7 13 0 92 80 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
(องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งช้ีที ่5.1) 
ผลการด าเนินงาน 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ประวัติและความเป็นมาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ

วิทยุกระจายเสียง 

ประเภท
หลักสตูร 

พ.ศ. ช่ือปริญญา ช่ือวิชาเอก 

เห็นชอบหลักสตูรโดย 

สภาสถาบัน/
มหาวิทยาลัยฯ 

ทบวง 
มหาวิทยาลัย/ 

สกอ./อว. 

หลักสูตรใหม ่ 2544 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนแ์ละวทิยุกระจายเสยีง 14 เม.ย. 2544 29 พ.ค. 2544 

หลักสูตรปรับปรุง 2548 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนแ์ละวทิยุกระจายเสยีง 27 มิ.ย. 2548 21 ก.ย. 2549 

หลักสูตรปรับปรุง 2551 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนแ์ละวทิยุกระจายเสยีง 20 ธ.ค. 2550 25 เม.ย. 2551 

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

หลักสูตรปรับปรุง 2558 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนแ์ละวทิยุกระจายเสยีง 24 มิ.ย. 2558 27 ก.ค.2558 

หลักสูตรปรับปรุง 2562 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนแ์ละวทิยุกระจายเสยีง 24 เม.ย. 2562  
 

ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังคงเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้มีการ
ประกาศจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขึ้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544 เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงจึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยหลักวิชาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รับผิดชอบ และมี
จรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่ออย่างสมบูรณ์ มีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณสมบัติ 
พร้อมที่จะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมขยายโอกาส
ให้กับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ามาศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีเทียบโอนผลการเรียน โดยมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต ใช้รหัส 15 ตามรหัสคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ปี พ.ศ. 2548 เกิดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักวิชาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รับผิดชอบ และมี
จรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่ออย่างสมบูรณ์ปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณสมบัติ 
พร้อมที่จะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมขยายโอกาส
ให้กับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ามาศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีเทียบโอนผลการเรียน จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 ใช้รหัส 15 ตามรหัสคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
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จากนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับประกาศเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งผลให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2548 และแยกเล่มหลักสูตร แต่ละมทร. ทั้ง 9 แห่ง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปรับรหัสเป็น 08 ตามรหัสคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ปรับจ านวนหน่วยกิต 
ให้ลดลงเหลือหลักสูตร 137 หน่วยกิต และลดหน่วยกิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เหลือ 15 หน่วยกิต และ
เพ่ิมกลุ่มวิชาภาษาเป็น 15 หน่วยกิต รวมถึงปรับลดหมวดวิชาชีพเฉพาะเหลือ 90 หน่วยกิต โดยท าการตัดวิชาทาง
ภาพยนตร์และการพิมพ์ออกบางส่วน และแยกวิชาชีพเลือกเป็นกลุ่มวิชาทางด้านวิทยุกระจายเสียง และกลุ่มวิชา
ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีปรัชญาของหลักสูตร คือ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
และมีความเป็นสากลเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิของประเทศ ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพิ่มเติมเป็น 
6 ข้อ โดยเพ่ิมวัตถุประสงค์ในเรื่องของทักษะในการใช้เครื่องมือ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชน
ปรับจ านวนหน่วยกิตลดลงเหลือหลักสูตร 130 หน่วยกิต และลดหน่วยกิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เหลือ 
6 หน่วยกิต เพิ่มกลุ่มวิชาบูรณาการเป็น 5 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีปรัชญาของหลักสูตรคือ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
และมีความเป็นสากลเพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปรับเป็นหลักสูตรกึ่งสมรรถนะรายปี และ
ก าหนดสมรรถนะของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา ปรับจ านวนหน่วยกิตเพ่ิมขึ้นเป็น 136 หน่วยกิต เพ่ิมหมวดวิชา
เฉพาะเป็น 97 หน่วยกิต และเพ่ิมรายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ 3 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีปรัชญาของหลักสูตรคือ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
และมีความเป็นสากลเพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปรับเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ และก าหนด
สมรรถนะของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา ปรับจ านวนหน่วยกิตเพ่ิมขึ้นเป็น 130 หน่วยกิต เพ่ิมหมวดวิชาเฉพาะ
เป็น 94 หน่วยกิต และเพ่ิมรายวิชากลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

แนวคิดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี ที่ใช้ในปีการศึกษา 
2560 มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยหลักสูตรมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะสังคม (Soft skill) โดยหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้ก าหนดเป้าหมายการออกแบบหลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ก าหนดสมรรถนะรายปี และก าหนดสมรรถนะของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา (ก าหนด
ใน มคอ. 2) โดยนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพรายปีของ
หลักสูตร โดยในปี 2562 มีเป้าหมายในการท าหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาใน
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุระจายเสียงสามารถ ถ่ายภาพนิ่งได้  
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2. นักศึกษาในหลักสูตรต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบของการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ หรือในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสื่อวิทยุกระจายเสียง
และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท างานในสถานประกอบการ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
1. หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ

วิทยุกระจายเสียง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่  สกอ. และ
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
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 หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเสียงส าหรับงานโทรทัศน์ เจ้าของสถานประกอบการ และอาจารย์พิเศษท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยยึดแนวทางปฏิบัติในการเสนอ
หลักสูตรต่อส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการใน
ระดับคณะและสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย  และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่ อนเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน เพ่ือให้พิจารณารับทราบรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน 

จากการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร  โดยเฉพาะการก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร  ซึ่ง
จะต้องเก็บข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  ร่วมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา
และศิษย์เก่า  เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรและผู้ใช้บัณฑิ ต โดย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีการเพ่ิมสัดส่วนชั่วโมงทฤษฎีต่อปฏิบัติ เป็นชั่วโมงทฤษฎี 37 หน่วยกิต ปฏิบัติ 
60 หน่วยกิต หน่วยกิต และเพ่ิมรายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการด าเนินกิจกรรม 

โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความส านึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
2. เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้หลักวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และจัดการกระบวนการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่ใช้ในสื่อสารมวลชน 

3. เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์วิจัย และการ
แก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถเสนอความคิดเห็น
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

4. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถเสนอความ
คิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชนรวมทั้งใช้ประกอบการ
ตัดสิน ใจ และสามารถสื่อสารกับผู้ อ่ืน ได้ เป็นอย่างดีมีทั กษะในการใช้ เครื่องมือในการผลิตสื่อด้ าน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

6. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์         
 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี จากระบบแอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตรายการทีวีดิจิตอล เพ่ือให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมถึงให้อาจารย์ที่
ท าการสอนในรายวิชาผลิตรายการโทรทัศน์ปรับเนื้อหาย่อยภายในหลักสูตรเพ่ือให้ทันต่อสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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จากผลการด าเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า เนื้อหาสาระในรายวิชาของหลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบททางเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ในแวดวงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการ โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน 

แต่ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา มีการหารือร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนการด าเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา รวมถึงทบทวนถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ และพบว่าเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารมวลชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทที่ส าคัญต่อ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างทางการเรียนรู้  ดังนั้นหลักสูตรฯ เล็งเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางด้านการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีอายุยืนยาวที่สุดสื่อ
หนึ่ง และเป็นสื่อที่เข้าถึงคนหมู่มากเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นกัน นอกจากนี้ประเทศไทยได้
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้กลายเป็นกลุมประเทศที่มีการพัฒนาและมีรายได้ที่สูงขึ้น สื่อวิทยุ
โทรทัศน์มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนาล็อคสู่ระบบดิจิตอล มีแนวโน้มว่าสื่อต่างๆ จะผสมผสานและถูกหลอม
รวม (Convergence) และเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่าย  ซึ่งทางหลักสูตรต้องการตอบสนองนโยบายนี้ โดย
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย หลักสูตรฯ ได้ท าการมอบอาจารย์ที่ท าหน้าที่สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้
ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เพ่ือปรับเพ่ิมให้ทันสมัย และน าไปเสริมในชั้นเรียน เพ่ือให้นักศึกษารู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติทางด้านการผลิตสื่อ เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือการจัดสรรคลื่น
ความถี่ต่างมีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องของมาตรฐานที่ต้องสอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเข้าใจในหลักการและสาระส าคัญถือว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นความรู้เฉพาะด้านที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และน าไปต่อยอดความรู้ต่อไปใน
อนาคต ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้ที่เก่ียวข้องได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

และจากรายงายผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนรวมเฉลี่ยความ 
พึงพอใจอยู่ที่ 4.43 คือมีความพึงพอใจมาก แต่หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือเรื่องของทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะน าเรื่องนี้เข้าประชุมและพิจารณาเพ่ือหาวิธีการในการ
เพ่ิมทักษะนี้ต่อไปในอนาคต 

จากที่กล่าวไปแล้วนั้น หลักสูตรฯ จึงได้ท าการพิจารณา และคัดเลือกกิจกรรมที่หลักสู ตรเห็นว่าให้
ประโยชน์แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความ
ทันสมัยสามารถก้าวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ โดยมุ่งเน้น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
เชิงลึก หลักสูตรจึงเห็นชอบร่วมกันให้ส่งเสริมนักศึกษาส่งผลงานสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เข้า
ประกวดตามโครงการต่างๆ  เพ่ือมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะ และความช านาญในการใช้เครื่องมือด้าน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหรือโครงการสัมมนา
เชิงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และในปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของเทคโนโลยีทางด้านเสียงที่มีการพัฒนาระบบไปสู่ ดิจิทัล 7.1 หลักสูตรจึงเห็นชอบร่วมกันให้มี
การเชิญอาจารย์พิเศษ คือ อาจารย์โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์  มาท าการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเทคนิค
การบันทึกเสียงและการออกแบบห้องบันทึกเสียงในปัจจุบัน 
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 นอกจากนี้ หลักสูตรยังก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าร่วมสอนกับอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คือ อาจารย์กษาปณ์ ปัทมสูต (วิชาเทคนิคการแสดงเพ่ือ
การออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์) และอาจารย์ปรีชาวุธ สังข์ทอง (วิชาเทคโนโลยีการจัดการวิทยุโทรทัศน์ข้าม
สื่อ) และให้ด าเนินการก าหนดเนื้อหาสาระรายวิชาร่วมกัน ซ่ึงเป็นโอกาสการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  
และน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากอาจารย์พิเศษน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา
ร่วมกันพิจารณา ทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้รายวิชามีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน 
 จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรได้เสนอให้อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้มีการฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที่มากขึ้น เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาเห็นภาพการท างานในสถานการณ์จริง และ
เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และจากการสังเกตพฤติกรรม
ในการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความทัศนคติ และความสนใจในทางบวกต่อการเรียนในรายวิชา 
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ทบทวนการด าเนินงานในภาคการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษามีความต้องการให้
ปรับการเรียนการสอนโดยให้เน้นกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และ การทัศนศึกษา จึงได้จัดโครงการ การเพ่ิม
ประสบการณ์วิชาชีพด้านกระบวนการถ่ายท าผลิตสื่อทางโทรทัศน์  ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Gear 
Head At The studio park ต าบล บางบ่อ อ าเภอบางบ่อ สมุทรปราการ เพ่ือนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการ 
วิธีการ และวิทยาการใหม่ๆที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์โดยตรงและสามารถน ามา
คิดวิเคราะห์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอนาคตต่อไป 

 

 

 
ภาพ ทัศนศึกษาโครงการ การเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านกระบวนการถ่ายท าผลิตสื่อทางโทรทัศน์  

 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
(องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งช้ีที ่5.2) 
ผลการด าเนินงาน 
  1 การก าหนดผู้สอน 

จากปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการด าเนินการในเรื่องของการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาและก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานในรอบปีปัจจุบัน ดังนี้ 

1. ผู้สอนทุกคนมีวุฒิขั้นต ่าปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตรจารย์ที่ตรงกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร หรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  
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2. ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับการพัฒนา / ท างานวิจัย / งานสร้างสรรค์ หรือต าราที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

3. ผู้สอนทุกคนมีภาระการสอนไม่ต ่ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์  
4. ผู้สอนมีผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาไม่ต ่ากว่า 3.51 ทุกรายวิชา 
5. ในรายวิชาปฏิบัติจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนร่วม ไม่น้อยกว่า 2 คน 
6. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนนักศึกษากลุ่มเดิมไม่เกินกว่า 3 รายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์

กับผู้สอนที่หลากหลาย 
กระบวนการวางตัวผู้สอน 

ส าหรับปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ
ผู้สอนที่ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน คุณวุฒิ  ทักษะและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์สอนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ และปริมาณงานสอนของอาจารย์ตามภาระงานที่สอดคล้องกับที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและอาจารย์ทุกคนเห็นชอบ และได้รับการพิจารณาจากมติจากที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าสาขา ทั้งนี้ ในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกัน
พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนและก าหนดตอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้อาจารย์
ประจ ามีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย ซึ่งในการพิจารณารายวิชาที่เปิดสอนได้ยึดตามแผนการเรียนที่ก าหนดเป็น
แนวทางไว้ในเล่มหลักสูตร อาจารย์ทุกคนมีภาระงานสอนเป็นไปตามที่หลักสูตรฯ วางไว้ ดังนี้ 

 

ช่ืออาจารย์ รายวิชา 
กลุ่มที่
สอน 

หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1. มนชนก  มานะ
กุล 

08-121-203 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

TV6101 2 3 
TV6102 2 3 

2. ค ารณ  ย่องซื่อ 
08-121-310 
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์

TV6001 
TV6002 
Tv6021 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

08-123-301 
เทคนิคการจดัแสงเพื่อการผลติรายการวิทยุโทรทัศน ์

TV6001 2 3 

3. ภัสสร สังข์ศร ี

TV6002 2 3 

TV6021 2 3 
08-112-210 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร ์

TV6001 2 3 

08-121-315 
การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 

TV6001 
TV6002 
TV6021 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

5. กุลภัสสร ์
กาญจนภรางกูร 

08-121-209 
เทคนิคการผลิตสื่อเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

TV6101 1 4 
TV6102 1 4 

TV6011 1 4 
TV6121 1 4 

08-123-307 
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 

TV6001 0 4 
TV6002 0 4 
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08-123-305 
การก ากับศิลป์ในงานวิทยุโทรทัศน์ 

TV6021 1 4 

6. กุลกนิษฐ์ ทอง
เงา 

08-121-211 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

TV6101 1 4 
TV6102 1 4 

08-121-315 
การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 

TV6001 1 4 

TV6002 1 4 
08-122-307 
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสยีง 

TV6001 
TV6002 

1 
1 

4 
4 

7. จิรศักดิ์ ปรีชาวีร
กุล 
 

08-121-205 
ธุรกิจและอตุสหกรรมทางด้านวิทยุการจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ์

TV6101 
TV6102 

2 
2 

3 
3 

08-123-301 
เทคนิคการจดัแสงเพื่อการผลติรายการวิทยุโทรทัศน ์

TV6001 2 3 
TV6002 2 3 
TV6021 2 3 

8. วิษณุพร อรุณ
ลักษณ ์

08-121-209 
เทคนิคการผลิตสื่อเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

TV6101 
TV6102 

2 
2 

3 
3 

08-888-001 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

TV6101 
 

3  

08-121-210 
ความคิดสร้างสรรคเ์พื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

TV6101 
TV6102 

2 
2 

3 
3 

08-120-101 
เทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน์ 

TV6101 
TV6102 

2 
2 

 
 

08-120-102 
ปฏิบัติเทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน ์

TV6101 
TV6102 

 
 

3 
3 
 

08-120-208 
การแพร่สญัญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ 

TV6101 2  

08-120-209 
ปฏิบัติการแพร่สญัญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ 

TV6101  3 

9. วิภาวี วีระวงศ์ 

08-122-308 
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง 

TV5901 1 4 

08-122-307 
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสยีง 

TV6102 1 4 
TV6102 1 4 

08-121-211 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

TV6101 1 4 
TV6102 1 4 

10. กมล สังข์ทอง 
08-121-209 
เทคนิคการผลิตสื่อเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
 

TV6101 0 4 
TV6102 0 4 
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08-121-307 
การควบคุมมาตรฐานการผลติสื่อภาพและเสียง 

TV6001 1 4 
TV6002 1 4 

TV6021 1 4 

08-000-002 
สหกิจศึกษา 

TV5901  6 

TV5902  6 
TV5921  6 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ช่ืออาจารย์ รายวิชา กลุ่มที่สอน 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1. มนชนก  มานะกุล 

08-121-203 
การเขียนและวิเคราะห์บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

TV 6101 2 3 
TV6102 2 3 

08-121-311 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 1 

TV6021 
1 4 

08-123-306 
เทคนิคการแสดงเพื่อการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ 

TV6001 
TV6002 
TV6021 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV5921  2 

2. ค ารณ ย่องซื่อ 

08-121-204 
การวิเคราะหผ์ู้รับสารทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน ์

TV6101 2 2 

TV6102 2 2 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV5901  2 

08-123-304 
เทคโนโลยีการผลติรายการวิทยุโทรทัศน์ 

TV6001 
TV6002 
TV6021 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

3. ภัสสร สังข์ศร ี

08-121-311  
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 1 

TV6002 1 4 

TV6021 1 4 

08-121-314 
การจัดรายการและบริหารงานวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน ์

TV6001 2 2 

TV6002 2 2 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV5901 - 2 
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5. กุลภัสสร์  

กาญจนภรางกูร 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV5921 - 2 

08-120-102 
ปฏิบัติเทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน ์

TV6201 1 4 

TV6202 1 4 
08-121-201 
การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวทิยุโทรทัศน ์

TV6102 
TV6101 

1 
1 

4 
4 

08-121-412 
สัมมนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

TV5921 1 4 

6. กุลกนิษฐ์ ทองเงา 

08-121-311  
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 1 

TV6001 0 4 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV6001  2 

TV6002  2 

TV6021  2 

08-121-314 
การจัดรายการและบริหารงานวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน ์

TV6001 
TV6002 
TV6021 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

7. จิรศักดิ์  
ปรีชาวีรกุล 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV5902  2 

08-120-316 
เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสยีง 

TV6202 2 3 

08-121-208 
ดนตรีและเสียงประกอบในการผลติรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

TV6101 
TV6102 

2 
2 
 

3 
3 
 

8. วิษณุพร  
อรุณลักษณ ์

08-120-101 
เทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน์ 

TV6201 0 4 

TV6202 0 4 
08-120-102 
ปฏิบัติเทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน ์

TV6201 2 3 
TV6202 2 3 

TV6221 2 3 
08-121-201 
การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับงานวิทยุโทรทัศน์ 

TV6101 0 6 

08-121-412 
สัมมนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

TV5921 0 2 
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08-120-208 
การแพร่สญัญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ 

TV6201 
TV6202 

2 
2 

 

08-120-209 
ปฏิบัติการแพร่สญัญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

TV6201 
TV6202 

 3 
3 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV5902  2 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 2 

TV5901  2 

08-121-412 
สัมมนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

TV5901 1 4 

08-122-307 
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสยีง 

TV5901 1 4 

08-122-308 
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง 

TV5901 1 4 

10. กมล สังข์ทอง 

08-121-201 
การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวทิยุโทรทัศน ์

TV6101 0 4 

08-121-313 
เทคโนโลยีการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน ์

TV6001 1 6 

TV6002 1 6 

TV6021 1 6 

08-000-001 
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

TV6001 
TV6002 
TV6021 

 1 
1 
1 

08-123-411 
เทคโนโลยีการจดัการวิทยโุทรทัศน์ข้ามสื่อ 

TV6101 0 4 

TV6102 2 3 

10. ชาลิน นุกูล ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

11 ภาณิน ีบุญเลิศ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
ซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาจากการด าเนินงาน และในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงมีมติให้ใช้ระบบ

ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามที่ก าหนดไว้เดิม แต่ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดในหลักสูตร
มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรได้มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ ในวงการวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมาเป็นอาจารย์พิเศษ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชา  ท าหน้าที่ร่วมสังเกตการสอนและประสานงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษ 
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พบว่า เกิดปัญหาการติดต่อและประสานงานระหว่าง อาจารย์พิเศษกับนักศึกษา หลักสูตรจึงมีมติก าหนดให้
อาจารย์ประจ าเป็นผู้สอนร่วม ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าระดับผลคะแนน เป็นต้น 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพิจารณาและมีมติให้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มาเป็นอาจารย์พิเศษ ดังนี้  
 1) อาจารย์กษาปณ์ ปัทมสูต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา เทคนิคการแสดง
เพ่ือการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
 2) อาจารย์โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกเสียงและห้องบันทึกเสียง เป็นอาจารย์พิเศษใน
รายวิชา การออกแบบห้องบันทึกเสียงและการจัดระบบห้องบันทึกเสียง 
 3) อาจารย์ปรีชาวุธ สังข์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการวิทยุโทรทัศน์ข้ามสื่อ 
2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
จากผลการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรขาดการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างเป็นระบบ ในการนี้ ปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ จึง
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจากผลการด าเนินงานปรากฎว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาน าส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
ตรงตามเวลาที่ก าหนดครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็น ร้อยละ 100 นอกจากนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังให้
ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณากิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา จากการด าเนินการ ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน จากผลส ารวจความพึงพอใจนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ปรากฏว่าในทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนในเกณฑ์ดี ไม่มีรายวิชาใดมีผลการประเมินต ่ากว่า 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขามีการทบทวนระบบ
กลไกการติดตามและตรวจสอบ มคอ. 3 และ 4 และเล็งเห็นว่า การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้นั้น ควรมีระบบที่เป็นแบบแผนมากข้ึน หลักสูตรจึงได้ก าหนดแผนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดแผนการเรียนและรายวิชาเปิด
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีการประชุมทบทวนและติดตามแผน
รายวิชาเปิดก่อนอนุมัติขอเปิดรายวิชาล่วงหน้าในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอนและทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 3 และ 4 ในรูปแบบของเอกสารภายในระยะวันที่
ก าหนด ณ ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ของรายวิชากับค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล้องตามแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) และวิธีการวัดประเมินผล  

2.1 หากไม่มีการแก้ไข ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 3 และ 4 ผ่านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 
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2.2 หากมีการแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เรียบร้อย จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้จัดส่งมคอ. 3 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. ประธานหลักสูตรตรวจสอบและยืนยันผลการจัดส่งมคอ. 3 และ 4 ในที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขารับทราบก่อนเปิดภาคการศึกษา 

หลักสูตรยังเน้นการเรียนการสอนที่ประกอบกับการสร้างเสริมความรู้นอกห้องเรียนผ่านการศึกษาดู
งาน และการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการในรูปแบบของสหกิจศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต ่า
กว่า 2.00 นั้น มหาวิทยาลัยมีระบบคัดกรองการลงทะเบียนโดยนักศึกษาในกรณีดังกล่าว จะไม่สามารถลงทะเบียน
ได้ด้วยตนเอง จะต้องว่างแผนการศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณารายวิชาในการลงทะเบียนเรียนที่
เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์กับนักศึกษาแต่ละรายบุคคล และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ต่อไป ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษานั้น หลักสูตรได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษา และจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา และมีฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการแต่งตั้งอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ประจ าหลักสูตร ได้แก่ อ.กมล สังข์ทอง เพ่ือให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จนกระทั่งนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษาเรียบร้อย 
รวมถึงการก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยมีสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินการประเมินผลดังกล่าวร่วมกับหลักสูตร 

ส าหรับรายวิชาศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทางหลักสูตรได้
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์กรรมการหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ร่วมกันพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ และมีการก าหนดการติดตามความคืบหน้าของโครงงาน รวมถึงการพิจารณา
ระดับคะแนน จากประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 พบว่า มีจ านวนนักศึกษาที่ด าเนินการจัดท า
ปริญญานิพนธ์ในรายวิชาศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้รับระดับผลคะแนน
รอพิจารณา (I) เป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์กรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงร่วมกันหาแนวทางในการปัญหาดังกล่าว โดยก าหนดให้มีระบบและกลไก
ในการติดตาม เพ่ิมเติม อาทิ ก าหนดระยะเวลาในการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ติดตามและรายงานผลการจัดท าปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าสาขา จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่ามีนักศึกษาสามารถสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ และสามารถ
ส่งผลระดับคะแนนได้ทันเวลาขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ส าหรับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาทุกคนต้องท าการประเมินตามแบบ
ประเมินผลการสอนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนได้
รับทราบ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น หลักสูตร
ก าหนดให้ใช้การประเมินผลการเรียน โดยพิจารณาการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 จากผลการด าเนินการดังกล่าวทางหลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการแล้ว พบว่า  การก าหนดผู้สอนที่เป็น
อาจารย์ประจ านั้น ส่งผลให้การประสานงานและการมอบหมายงาน ในแต่ละรายวิชามีความชัดเจนและลดความ
ซ ้าซ้อนได้ ดังนั้น ในปีการศึกษาต่อไปจึงมีนโยบายให้คงไว้ซึ่งแนวทางเดิมในการจัดการเรียนการสอน  

นอกจากนี้เพ่ือให้การเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาจารย์กรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ดังนี้ 
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1) นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการด้วยตนเอง โดยทางหลักสูตรฯ จัดท า
แหล่งข้อมูลสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะเสนอสถานประกอบแหล่งใหม่ ที่นอกเหนือจาก
แหล่งข้อมูลสถานประกอบการที่หลักสูตรจัดให้ จะต้องเสนอรายชื่อสถานประกอบล่วงหน้าและรอการ
พิจารณาความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา 

2) นักศึกษายื่นแบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจ (สก.๐๑) เพ่ือให้หลักสูตรพิจารณาและตรวจสอบ
คุณสมบัติขั้นต้น 

3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
และสถานประกอบการที่นักศึกษายื่นความจ านง 

4) นักศึกษายื่นแบบเสนองานสหกิจศึกษา (สก.๐๒) และใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สก.๐๓) อาจารย์
ประสานงานสหกิจประจ าหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) นักศึกษารับจดหมายเพ่ือยื่นต่อสถานประกอบการ ในการขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่งานสห
กิจของหลักสูตร 

6) สถานประกอบการส่งแบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก.๐๕) มาท่ีหลักสูตร  
 ซึ่งจากการด าเนินงานและประเมินกระบวนการดังกล่าวพบว่า เกิดปัญหาในเรื่องของระยะเวลาที่ค่อนข้าง
จ ากัด ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา จึงมีมติก าหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยให้เริ่ม
กระบวนการทางด้านเอกสารให้เร็วขึ้น  พร้อมให้อาจารย์ประสานงานสหกิจประจ าหลักสูตร ก ากับ และติดตามการ
ด าเนินงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงของการเรียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ที่ประชุมรับทราบ   

ในกรณีที่นักศึกษามีระดับผลการเรียนต ่ากว่า 2.00 หลักสูตรมีนโยบายให้นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภายใน
หน่วยงานที่คณะฯ จัดตั้งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการมีเดียเทคโนโลยีเซอร์วิส (COE) โดยมีระบบและกลไกเช่นกับที่กล่าว
แล้วข้างต้น และเพ่ือช่วยประสานงานและให้ค าปรึกษากับนักศึกษาระหว่างที่นักศึกษาออกสหกิจ โดยหลักสูตรมี
การแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และจะแจ้งให้นักศึกษารับทราบก่อนออกสหกิจศึกษา
เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระบบและกลไกการปฏิบัติการสหกิจศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาเข้า
กับพันธกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดท าโครงการ
น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
(สินค้าหรือบริการ) ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนซึ่งผ่านทางกิจกรรมได้มีการบูรณาการ
วิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ กับ“โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อทางภาพและเสียง”ระหว่างวันที่ 17-18 
มกราคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  
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ภาพ โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อทางภาพและเสียง 

 

 และโครงการ MCT ผลิตสื่อเพ่ือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร) โดย
มีจ านวนสื่อ ทั้งสิ้น 6 ชิ้นงาน บรูณาการร่วมกัน 6 หลักสูตร ของระดับบัณฑิตของคณะฯ ประกอบด้วย สื่อ สเปรย์
กระดูกไก่ด า ของหลักสูตร เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง น าเสนอประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
(YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=5Iw_Hi_zWDw&t=21s&fbclid=IwAR3bnt4HnMqxeCy
KB4pKZqe4ed1xYo1zeZ688XnTjbdDNaQincSwDPj9T1I) 

 หลักสูตรได้บรูณาการวิจัยของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยน าไปพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนการปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้เกิดการพัฒนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ยกตัวอย่างในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ได้มีงานวิจัย เรื่อ ง ศึกษาคุณสมบัติแผ่นกรอง
แสงเพ่ือปรับอุณหภูมิสีของแสงที่น ามาใช้ร่วมกับโคมไฟทังสเตน-ฮาโรเจน และโคมไฟ เอช เอ็ม ไอ ส าหรับการ
จัดแสงทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ ได้น านักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรายวิชาเทคนิคการจัดแสงเพ่ืองานวิทยุ
โทรทัศน์ มาร่วมการทดลองวิจัย และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการท าเอกสารค าสอนที่ประกอบรายละเอียด
ผลของการวิจัย ให้เกิดผลดีกับการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของรายวิชาดังกล่าว 
 

  
  

  
ภาพ โครงการผลิตสื่อ เพ่ือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร) 
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ภาพ ตัวอย่างการบูรณาการวิจัยร่วมกับรายวิชาสอนเทคนิคการจัดแสงเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน์  
การประเมินผู้เรียน (องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 
ผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 หลักสูตรได้ถูกพัฒนาตามกรอบ TQF และมีการก านดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดกับผู้เรียนจ านวน  5 
Domain และได้ท าการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF และได้
ก าหนดเป้าหมายการประเมินผลการเรียนรู้ คือ คือ ผู้เรียนสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยให้ระบุรายละเอียดการประเมินไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ที่มีความสอดคล้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 โดยก าหนดส่งอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษาและแจ้งเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษารับทราบในชั่วโมงแรกของ
การเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ส าหรับปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในแต่ละรายวิชาได้จัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาลงในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมทั้งท าการชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษารับทราบร่วมกัน
ครบทุกรายวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ซึ่งการจัดท า มคอ.3 ในแต่ละรายวิชานั้น ทาง
หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอนได้ยึดการกระจายความรับผิดชอบตามรายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2 เป็นหลัก
ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนสอนและการประเมินผล เพ่ือให้สะท้อนถึงคุณภาพจากการจัดการเรียนการสอนและเป็น
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Outcome) จากผลการประเมินปีการศึกษา 2561 พบว่า ในบางรายวิชามี
การประเมิน เพ่ือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ไม่ชัดเจน ซึ่งหลักสูตรได้เสนอให้มีการก าหนดแนวทางการประเมินที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา เพ่ือความสะดวกในการน าไปปฏิบัติและสามารถน าผลการประเมินไปพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตรงตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ จึงมีมติให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนน าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารของคณะฯ 
และคณะกรรมการประจ าคณะตามล าดับ  จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ ซึ่ง
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ภายหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชา
จะต้องจัดท าผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ซึ่งก าหนดส่งภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 45 วัน
เพ่ือให้หลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูล ส าหรับจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และน าส่งคณะฯ 
เพ่ือให้คณบดีลงนาม พร้อมทั้งน าส่งส านักวิชาการเพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา จากการประเมินกระบวนการในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขานั้น นับได้ว่ามีกระบวนการด าเนินงานที่ครอบคลุม ส่งผลให้เกิด
การประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามที่ระบุไว้ 

 
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 เมื่อด าเนินการสอนไปแล้วผู้สอนจะรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 
หมวด 2-4 รวมทั้งได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ประจ าแต่ละปีการศึกษา ส าหรับการ
ด าเนินการในส่วนนี้  หลักสูตรมีเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 5 และ มคอ.6 และจัดส่งเข้าระบบมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุก
รายวิชาตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่สอน  รวมถึงการเสนอแนวทาง
และแนวทางการปรับแก้ เสนออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. มีการจัดท า มคอ.7 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรขาดการติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.5 และ มคอ. 6 อย่างเป็นระบบ ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
ตรงตามเวลาที่ก าหนดครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ 100  

ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขามีการพิจารณาระดับผลการให้
คะแนนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาชีพแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการวัดกระจายของผลระดับคะแนน กรณีที่มี
รายวิชาใดที่มีผลการให้คะแนนที่มีการกระจายตัวไม่ปกติ หลักสูตรขอให้อาจารย์ผู้สอนท าบันทึกชี้แจงเหตุผล เพื่อ
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป  
 อย่างไรก็ดี ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขามีการทบทวนระบบกลไก
การติดตามและตรวจสอบ มคอ. 5 และ 6 ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือประเมินการสอนและตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีการประชุมทบทวนและติดตามผล
การประเมินการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงเป็นทบทวนแผนครุภัณฑ์มาตรฐาน
รายวิชา ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 5 และ 6 ภายในระยะวันที่ก าหนด จากนั้นที่
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงพิจารณาทวนสอบผลการด าเนินงาน ที่สอดคล้องตามแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) และวิธีการวัดประเมินผล ที่สะท้อนถึงคุณภาพจากการจัดการเรียนการสอนและเป็นการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Outcome) 

3. ประธานหลักสูตรตรวจสอบและยืนยันผลการจัดส่งมคอ. 5 และ 6 ในที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขารับทราบ และคัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

ทั้งนี้  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาที่ จะต้องด าเนินการทวนสอบให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ และจะมีการด าเนินการทวนสอบเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 จากผลการประเมินกระบวนการดังกล่าวข้างต้นในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตรฯ ประสบปัญหาการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่ต้องรายงาน
ตามแบบรายงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงท าให้การด าเนินการไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ดังนั้น ทาง
หลักสูตรฯ จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีปัจจุบัน โดยปรับระยะเวลาในการจัดท ารายงาน
ดังกล่าว เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการรวบรวมข้อมูล ส าหรับปีการศึกษานี้ กรรมการหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ แต่เนิ่นๆ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) โดยปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้พิจารณาและเสนอให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือติดตามการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งช้ีที ่5.4) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเกณฑ ์
ผ่าน

เกณฑ ์
ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ วม ใน ก ารป ระ ชุ ม เพื่ อ
ว า งแ ผ น  ติ ด ต าม  แ ล ะ
ทบ ทวน การด า เนิ น งาน
หลักสูตร 

หลักสตูรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีการประชุมหลักสูตรตลอดปี
การศึกษา 6 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1/2562 ประชุมเมื่อวันที ่7 มิถุนายน 2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

ครั้งท่ี 2/2562 ประชุมเมื่อวันที ่7 พฤศจิกายน 2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

ครั้งท่ี 3/2562 ประชุมเมื่อวันที ่7 ธันวาคม 2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วม

/  
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ประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

ครั้งท่ี 4/2562 ประชุมเมื่อวันที ่11 ตุลาคม 2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

ครั้งท่ี 1/2563 ประชุมเมื่อวันที ่13 มกราคม 2563 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

ครั้งท่ี 2/2563 ประชุมเมื่อวันที ่21 กุมภาพันธ ์ 2563 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 

2 . มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ห รื อ  ม าต รฐาน คุ ณ วุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ) โดยหลักสูตรดังกล่าวมีการจัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) 

/  

3 . มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
รายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ ามี ) ต ามแบบ  มคอ .3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) โดยภาคการศึกษาท่ี 1/2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 16 วิชา มี
การจัดท ามคอ.3 ทั้งสิ้น 16 วิชา และจัดท า มคอ. 4 ทั้งสิ้น 1 วิชา  
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 20 วิชา มีการจัดท า มคอ.3 
ทั้งสิ้น 23 วิชา มคอ.4 ทั้งสิ้น 1 วิชา  

/  

4. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ ามี ) ต ามแบบ  มคอ .5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.5) โดยภาคการศึกษาท่ี 1/2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 16 วิชา มี
การจัดท า มคอ.5 ทั้งสิ้น 16 วิชา และจัดท า มคอ. 6 ทั้งสิ้น 1 วิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 20 วิชา มีการจัดท า มคอ.5 
ทั้งสิ้น 23 วิชา มคอ.6 ทั้งสิ้น 1 วิชา คิดเป็นร้อยละร้อย 

/  

5. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสตูรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ก าหนดให้การจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เรียบร้อยแล้ว 

/  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มี
รายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน ทั้งหมด 16 วิชา โดยหลักสูตร ท าการรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา มาด าเนินการวิเคราะห์ และด าเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum 

/  
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อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

Mapping) ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้ง 6 โดเมน โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการจ านวน 1 วิชา ประกอบด้วยวิชาผลิตรายการโทรทัศน์  
หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มี
รายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน ท้ังหมด 20 วิชา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
ผู้ด าเนินการจ านวน 1 วิชา ประกอบด้วย วิชาดนตรีและเสียงประกอบในการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินของนักศึกษา มาด าเนินการวิเคราะห์ และด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 ทั้ง 6 โดเมน โดยมีประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
ผู้ด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด า เนิ น งานที่ ร าย งาน ใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดโดย มคอ.3 ครบรอบ 1 ปี ในปีการศึกษา 2562 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมอบหมายให้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากผล
การประเมิน ท่ีรายงานใน มคอ.7 

  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่ -  

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

สาขามีอาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 คน ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

/  

1 0 . จ า น ว น บุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ ามี ) ได้ รั บ ก ารพั ฒ น า
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสูตรฯ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดหลักสูตร แต่มีการใช้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกับคณะฯ 

/  

11. ระดับความพึ งพอใจ
ของนักศึ กษาปี สุ ดท้ าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร 
เท่ากับ 4.06 มาก 

  

12. ระดับความพึ งพอใจ
ข อ งผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ของหลักสูตร รุ่นปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรมีบัณฑิตใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 91 คน โดยด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลตามช่องทาง ดังนี้  
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 

- - - - - - 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 
- - - - 
 
รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
- - - - - 
 
 
 
 

5.0 1) จัดเก็บโดยกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย รายงานข้อมูล ณ พฤษภาคม 
2563 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 ผลประเมินเท่ากับ 4.43 อยู่ในเกณฑ์ดี 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มีการด าเนินงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ (หลักสูตร
ปรับ พ.ศ. 2562) จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี 

  

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการ
ผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 

หลักสตูรมีการด าเนินงานตามตัวบง่ช้ีที่ 1, 2, 3, 4, และ 5 ได้ครบถ้วน   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 
หลักสตูรมีการด าเนินงานตามตัวบง่ช้ีที่ 1-5 ตามเกณฑ์การประเมินผา่นครบทุกตัวบ่งช้ี 
คิดเป็นร้อยละ 100 

  

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ี
ด าเนินการผ่าน 

10   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมด
ในปีนี ้

100   
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสชื่อวิชา 
(เฉพาะวิชาชีพ) 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการ
ปรับปรุง 

08-888-104 
ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 

4.536 - 

08-121-203 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.317 - 

08-121-210 
ความคิดสร้างสรรคเ์พื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.332 - 

08-112-210 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร ์

4.393 - 

08-121-315 
การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 

4.342 - 

08-121-209 
เทคนิคการผลิตสื่อเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.260 - 

08-123-307 
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 

4.218 - 

08-123-305 
การก ากับศิลป์ในงานวิทยุโทรทัศน์ 

4.335 - 

08-121-211 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

4.147 
- 

08-121-315 
การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 

4.413 - 

08-122-307 
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสยีง 

4.233 
- 

08-122-308 
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง 

4.402 
- 

08-121-205 
ธุรกิจและอตุสหกรรมทางด้านวิทยุการจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.291 
- 

08-123-301 
เทคนิคการจดัแสงเพื่อการผลติรายการวิทยุโทรทัศน ์

4.476 
- 

08-121-209 
เทคนิคการผลิตสื่อเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.260 
- 

08-888-001 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

4.277 
- 
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08-121-210 
ความคิดสร้างสรรคเ์พื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.316 
- 

08-120-209 
ปฏิบัติการแพร่สญัญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ 

4.355 
- 

08-000-002 
สหกิจศึกษา 

3.986 
- 

08-121-307 
การควบคุมมาตรฐานการผลติสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

3.986 
- 

08-123-307 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ 

4.218 
- 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา 
(เฉพาะวิชาชีพ) 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการ
ปรับปรุง 

08-123-306 
เทคนิคการแสดงเพื่อการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ 

4.071 - 

08-121-208 
ดนตรีและเสียงประกอบในการผลติรายการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุ
โทรทัศน ์

4.232 - 

08-121-411 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 2 

4.412 - 

08-121-314 
การจัดการและบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.260 - 

08-121-311 
การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1 

4.222 - 

08-122-411 
การบริหารจัดการและการผลติรายการวิทยุชุมชน 

4.162 - 

08-121-201 
การตัดต่อภาพและเสียงส าหรับวทิยุโทรทัศน ์

3.938 - 

08-121-412 
สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

4.515 - 

08-121-313 
เทคโนโลยีการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน ์

4.026 - 

08-123-411 
เทคโนโลยีการจดัการวิทยโุทรทัศน์ข้ามสื่อ 

3.668 - 

08-000-001 
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.003 - 
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08-123-304 
เทคโนโลยีการผลติรายการโทรทัศน์ 

4.268 - 

08-121-204 
การวิเคราะหผ์ู้รับสารทางสื่อวิทยแุละโทรทัศน์ 

4.083 - 

08-120-102 
ปฏิบัติเทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน ์

4.296 - 

08-100-004 
อิเล็กทรอนิกส์ทางการผลิตสื่อ 

4.403 - 

08-100-005 
ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ทางการผลติสื่อ 

4.386 - 

08-120-316 
เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสยีง 

4.291 - 

08-121-412 
สัมมนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

4.058 - 

08-121-203 
การเขียนและวิเคราะห์บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์

4.040 - 

08-120-208 
การแพร่สญัญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ 

4.645 - 

08-120-209 
ปฏิบัติการแพร่สญัญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ 

4.660 - 

08-122-307 
การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสยีง 

4.254 - 

08-122-308 
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง 

4.234 - 

08-120-101 
เทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน์ 

4.408 - 

08-120-102 
ปฏิบัติเทคโนโลยีกล้องส าหรับงานโทรทัศน ์

4.481 - 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
จ านวนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51....4….. รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ 4.01....38... รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51……5….. รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินน้อยกว่า              3.51……1….. รายวิชา 
 ทั้งนี้ กรณีมีการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะ
จากการประเมินมาวางแผนเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป เช่น กรณีมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอน ปรับรูปแบบและกิจกรรมการ
เรียนการสอน จึงส่งผลการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุ่มเดิมต่ออาจารย์ผู้สอนดีขึ้นอย่างมาก 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม - - 
ความรู้ - - 
ทักษะทางปัญญา - - 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - - 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร - - 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่    

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร            มี      ไม่มี 
จ านวนอาจารย์ใหม ่………………-………………คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………-….………คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - - 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน - - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - - 

เฉลี่ย - - - 

ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3  

เฉลี่ย 3  
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ในอนาคต 

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงจากระบบ 
แอนะล็อคไปสู่ระบบดิจิทัล 
 
 

- ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญใน
การใช้ เครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับ
สื่อสารมวลชน  
- ต ารา และเนื้อหาบางส่วนอาจ
ล้ าสมั ย เนื่ อ งจ ากการ เป ลี่ ย น
กระบวนทัศน์ใหม่ของเทคโนโลยี
การสื่อสาร 

- พัฒ นาคณ าจารย์ และบุ คลากร
ทางการศึ กษ าให้ มี ค วามรู้  ความ
เชี่ยวชาญให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้ งบริบทของเทคโน โลยีและการ
บริหารจัดการสื่อ 
- ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาของบทเรียน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
- ส่ งเสริม พัฒ นาให้ อาจารย์สร้าง
งานวิจัยด้านสื่อสารมวลชนเพ่ือน าผล
ของการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : ตัวบ่งช้ีที ่6.1) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี 
สิ่ง  สนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1 มหาวิทยาลัย มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่
นักศึกษาดังนี้ แผนกอาคารสถานที่ จัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการเรียนการสอน  ส านักวิทยบริการมีหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและข้อมูล โดยส านัก
วิทยบริการให้บริการด้านห้องสมุดที่มีต ารา หนังสือ คอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งาน ห้องค้นคว้าแก่
นักศึกษา ห้องประชุม เอกสารการตีพิมพ์ต่าง ๆ มีฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าเพ่ือการท าวิจัย  มีการ
จัดเตรียมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทุกสิ้นปี
การศึกษามหาวิทยาลัยจะมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และมีการน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารและเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างสม ่าเสมอ 

 

หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

1.2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มอบหมายให้หลักสูตรวางแผนการใช้ทรัพยากรและจัดเตรียมทรัพยากร 
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด าเนินการจัดท าค า
เสนอของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งในส่วนงบประมาณรายจ่าย 
และงบประมาณรายได ้

1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ด าเนินการจัดท าค า
เสนอของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งในส่วนงบประมาณรายจ่าย 
และงบประมาณรายได ้

2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดเตรียมให้นักศึกษา ดังนี้ ห้องบรรยาย จ านวน 13 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 

จ านวน 17 ห้อง โดยเป็นห้องปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะหลักสูตรประกอบด้วย 
- ห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียง (Radio Station) จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการควบคุมการออกอากาศ (Master Control Room) จ านวน 1 ห้อง 

  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา เพ่ือติดตามการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ในที่ประชุม พบว่า จ านวนจุดให้บริการเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ช้าและไม่
ทั่วถึง ส่งผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการบางห้อง ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
สาขา จึงได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงต่อไป 
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  

เฉลี่ย 3  
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

จ าก ผ ล ก ารป ระ เมิ น ผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สรุป
ประเด็นส าคัญดังนี้ 
1.ควรเพ่ิมหลักสูตรที่ให้ความคิด
ส ร้ า งส ร รค์ แ ล ะก าร เขี ย น ให้
มากกว่านี้ 
2. วัสดุและอุปกรณ์การเรียนควร
จัดหาให้ เพียงพอและควรจัดซื้อ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่าง
รวดเร็ว และให้มีความทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็น
ความต้ องการของนั กศึ กษาที่
ต้องการฝึกปฏิบัติ 
3 .นั ก ศึ ก ษ าส่ วน ให ญ่ มี ค ว าม
ต้องการให้หลักสูตรเน้นการสอน
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพราะทุก
ค น ต้ อ ง ก า รท า ง าน จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานจริง เพราะการปฏิบัติ
จะส่ งผล ให้ ผลิ ตคนสู่ งานและ
สามารถประกอบอาชีพได้จริง 
4. ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะสื่อ
ในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร
กระบ วนการ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ 
 
 

พัฒนารายวิชาให้มีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ ว า ง แ ผ น
จัดเตรียมเนื้อหาใหม่ ๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทค โน โลยี ที่ เกิ ดขึ้ น จาก
ปัจจัยภายนอกเร่งพัฒนา
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และทักษะการใช้ภาษาโดย
บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น ห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 

ดังที่กล่าวมาท าให้ต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
วิทยุกระจายเสียง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรอบรู้ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันสื่อ มี
ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อแบบ
บูรณาการ และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
ตามหลักสากล  ตลอดจนพัฒนาทักษะ 
เช่นทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณ ญาณ  ทั กษะด้ านการสื่ อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม เป็นต้น 
เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พร้อมจะท างานได้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
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5. ควรเน้นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น  
เพราะมีความส าคัญมากในการ
สมัครงานและการท างาน 
6.ค ว ร ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ให้
นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการ
ประกวดในเวทีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ทักษะและหาประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา พฤษภาคม 2563 โดยใช้การให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ  
(นักศึกษาจ านวน 70 คน) กลุ่ม TV5901 5902 5921 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อผลการประเมิน 

จากผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สรุปประเด็นส าคัญดังนี้  
1) ผลการประเมินหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก 
2) ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก 
3) ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับ มาก 
4) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับดีมาก 
5) ผลการวัดการประเมินค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมาก 
6) ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 

ควรมีการเพ่ิมเติมอุปกรณ์
ในการเรียนการสอน เช่น 
กล้ อ ง ข าตั้ งกล้ อ ง ชุ ด
อุปกรณ์ไฟ เป็นต้น เพ่ือ
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………… 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
ของ

คณาจารย์
ต่อผลการ
ประเมิน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงได้ข้อสรุปว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ 
คือ ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการท างานทางด้านการสื่อสาร และควรมีลักษณะเป็นผู้ที่มีความสามารถ

ใ น ก า ร
พัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร

../../../../../Documents%20and%20Settings/เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย.pdf
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หลากหลาย (Multi-function) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบธุรกิจทางด้านการสื่อสารที่ก าลัง
ลดต้นทุนการผลิตจากบริษัทเฉพาะทางให้เป็นบริษัท ที่สามารถผลิตสื่อและขายสื่อได้อย่างครบวงจร 
นอกจากนี้ บัณฑิตควร มีความรู้รอบด้าน มหาวิทยาลัยควรเสริมคุณลักษณะอ่ืนๆ ให้เกิดความโดดเด่น 
เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ความ
อดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

เทคโน โลยี
บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า
เทคโน โลยี
การโทรทัศน์
แ ล ะ
วิทยุกระจาย
เ สี ย ง  ปี  
พ .ศ .256 2 
ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญ
กั บ ก า ร
พั ฒ น า
กระบวนการ
คิ ด  ก า ร
สร้างสรรค์  
ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า
เฉพาะหน้า 
ประกอบกับ
ก า ร น า
เทคโน โลยี
และช่องทาง
การสื่อสารที่
เหมาะสมมา
ช่ ว ย
สร้างสรรค์
ผ ล ง าน ให้
เห ม า ะ ส ม
กับบริบทที่มี
ก า ร
เปลี่ยนแปล
งและความ
หลากหลาย
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ท า ง
วัฒ นธรรม 
พ ร้ อ ม ทั้ ง
ส า ม า ร ถ
เ ผ ย แ พ ร่
ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร
ต่ า งๆ  เ พ่ื อ
ตอบ สนอง
แ ล ะ ร่ ว ม 
ขั บ เค ลื่ อ น
เศ ร ษ ฐ กิ จ
ของประเทศ
ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน………ไม่มี……………………………………………… 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

-เตรียมแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เทค โน โลยีบั ณ ฑิ ต  สาขาเทคโน โลยีก าร
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปี พ.ศ. 2562 
- การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นการวางพ้ืนฐาน
ให้กับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมด้านการใช้เทคโนโลยีในอนาคต 
 
- การปรับปรุงห้องออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียง RT radio 
 
 

 - ก ร ร ม ก า ร
หลักสูตร 
 
- ค ณ า จ า ร ย์
ภายในสาขาวิชา
เทค โน โลยี การ
โท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
วิทยุกระจายเสียง 
- ค ณ า จ า ร ย์
ภายในสาขาวิชา
เทค โน โลยี การ
โท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
วิทยุกระจายเสียง 

ส าเร็จตามแผน 
 
 
ส าเร็จตามแผน 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม
แผน 

 

1. ข้อเสนอการพัฒนาหลักสูตร  
 หลักสูตร รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
      โครงสร้างหลักสูตร 

        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
        2. หมวดวิชาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน      30 หน่วยกิต 
   2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
   2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี   18 หน่วยกิต 
  2.2 วิชาชีพบังคับ      51 หน่วยกิต 
   2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   48 หน่วยกิต 
   2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน     3 หน่วยกิต 
  2.3 วิชาชีพเลือก      6 หน่วยกติ 

  2.4 วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
        3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ รายวิชาทฤษฎีจ านวน 37 หน่วยกิต รายวิชาปฏบิัติ จ านวน 60 หน่วยกิต โดยค านวณจากข้อ 2.1,2.2,2.4 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
- เพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัย เป็นการเตรียมเนื้อหาใหม่ ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และตอบสนองต่อความต้องการด้านตลาดแรงงานในอนาคต เป็น
การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านนโยบายเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Economy) เพ่ือให้สามารถเข้าแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมถึงแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- มีการพัฒนาหลักสูตรและการแยกเป็นสาขาวิชาย่อยภายในสาขาวิชา เพื่อให้มีความแตกต่างทางด้านการ
ปฏิบัติงานและเนื้อหาที่มีความชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากข้ึน ตลอดจนเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2563 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

- ก า ร พั ฒ น า
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้ อ ห า ที่ มี ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ ปี 2562 

 คณาจารย์ภายใน
ส า ข า วิ ช า
เทค โน โลยี การ
โท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
วิทยุกระจายเสียง 

ส าเร็จตามแผน 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

เห็นชอบโดย : นายยุวยง อนุมานราชธน (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 


