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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนาจ สวัสด์ินะท ี ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยนัต นันทวงศ  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา ปรีชญากุล กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 โดยหลักสูตรได

ดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) ซ่ึงมีจัดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 101 คน มีบุคลากรจำนวน 6 คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 3 

คน อาจารยระดับปริญญาเอก 2 คน และเจาหนาที ่1 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไป

ตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย

ใชเกณฑการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2561 ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนน

เฉล่ียรวมเทากับ 3.73 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.74 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มีผลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับด ี

  มีคะแนนเฉล่ีย 3.50 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีผลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 

 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จดุเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ

กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน

รอบ 5 ปยอนหลัง ทำใหมีแนวทางในการพัฒนาบริหารหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้หลักสูตรมีการบริหารอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานมีภาระงานสอนไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ำและไมเกินภาระงานสูงสุดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

และสงเสริมสนับสนุนใหทุกทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องทุกป มีผลงานทางวิชาการและมี

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จึงสงผลใหอัตราคงอยูอาจารยเทากับ 100% 

 

2. หลักสูตรฯ มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำหรบัพัฒนานักศึกษาทุกช้ันป รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเขา

รวมประชุมวิชาการทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนนักศึกษาอยางเขมขน

และสงผลใหนักศึกษาไดรับรางวัลในการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. อุปกรณและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ที่ยังไมครบตามจุดเนนสาขาวิชา 



3 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

2. ผูใชบัณฑิตเห็นวาควรมีการพัฒนาทักษะของการมีภาวะเปนผูนำ กลาแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง และใหมี

ความรูทางดานทักษะดานภาษาใหมากขึ้น 

3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยยังนอยอยู 
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ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ปริญญา

ตรี  

5 ขอ 

ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
> 4.00 

4669 
4.47 4.47 4.47 

1044 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
> 4.00 

40 
100 4.88 5 

40 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 4.68 4.74 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3   3 3 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3   4 4 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3   3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 3 3.33 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3   3 3 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย    5 5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
5 

2.0 
40.00 5 5 

5.0 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
5 

4.0 
80.00 5 5 

5.0 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  2.20 
44.00 5 5 

5.0 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4   4 4 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3   3 3 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
3   3 3 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3   3 3 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
5 11/11 100 5 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5  3.5 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3   3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6 3 3 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.64 3.73 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวนตัว

บงช้ี 

I P O คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

2.00-0.01  ระดับคุณภาพนอย 

3.00-2.01  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4.00-3.01  ระดับคุณภาพดี 

5.00-4.01  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ไมผาน ผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

 
 

 

2 - - 4.74 4.74 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.00 - - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 3.57 3.50 4.74 3.73 ระดับคุณภาพดี 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิการศึกษาและ

ตำแหนงทางวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีการตีพิมพเผยแพร

ผลวิจัยงานทุกคน 

3. ผลประเมินจากผู ใชบัณฑิตอยู ในระดับด ีมาก 

ตลอดจนมีการประเมินมาตรฐานของบัณฑิตใน

ระดับดีมาก แสดงถึงความพึงพอใจที ่มีตอบัณฑิต

ของหลักสูตร 

1. การตีพมิพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรควรยกระดับไปในเผยแพรใน

ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. ผลประเมินจากผูใชบัณฑิตอยูในระดับดีมาก 

แสดงถึงความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตของหลักสูตร 

2. บัณฑิตของหลักสูตรมีภาวะการทำงานสูง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 

หลักสูตรมีการวางแผนกำหนดเปาหมายการพัฒนา

นักศึกษาเพื ่อการสงเสร ิมสมรรถการเรียนร ู ใน

1. ปรับชองทางการเขาถึงผานสื่อสังคมออนไลน

ใหทั่วถึงโดยนำเสนอหลากหลายชองทางเชน 

facebook tiktok เปนตน 



7 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะดานวิชาการซึ ่งมีผลเปน

รูปธรรม 

 

2. ควรนำผลงานวิจัยหรือโครงงาานของนักศึกษา

ไปบูรณาการหรือนำไปใชประโยชนในชุมชนตาม

โครงการบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

หลักสูตรควรหาของทางหรืองบประมาณในการ

ประชาสมัพันธเพือ่ใหขอมลูของสาขาเขาถึง

กลุมเปาหมาย 

 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา

และตำแหนงทางวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

2. อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรมีการตีพิมพ

เผยแพรผลวิจัยงานทุกคน 

1. การบรูณาการผลงานวิจัยของอาจารยตอ

ชุมชนที่เปนจุดบรกิารของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมใหอาจารยทุกทานเผยแพรผลงาน

ในฐานขอมูลวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีผูสอนที่มีประสบการณและตรง

กับจุดเนนสมรรถนะของหลักสูตร 

2. มีการประเมินการเรียนรู ตามกรอบ TQF 

ควรมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน 

 

1. สรางจุดเดนของบัณฑิตในหลกัสูตรเพือ่การ

ประชาสมัพันธโดยเนนความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

2. การเสรมิความรูโดยผานโครงการตาม

จุดเนนของบัณฑิตเพื่อใหนักศึกษาสามารถสำเร็จ

การศึกษาใหมากย่ิงข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. ม ี เคร ื ่ องม ือ/อ ุปกรณ ท ี ่ เพ ียงพอและ

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

 

1. หลักสูตรควรนำเครื่องมือ อปุกรณ หรือ 

ซอฟแวรทีม่ีาอยูมาพฒันาเปนโครงการวิจัยใหกบั

นักศึกษา เพื่อสงเสรมิใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาให

เพิ่มมากย่ิงข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

 

 ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนาจ สวัสด์ินะที) 
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