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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย 

(หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. ช่ือ-สกุล ดร.พิมรินทร คีรินทร  ประธานกรรมการ 

2. ช่ือ-สกุล ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี  กรรมการ 

3. ช่ือ-สกุล อ.พัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

บทสรุปผูบริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ประจำป

การศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 230 คน มีบุคลากร

จำนวน 5 คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาเอก 1 คน และอาจารยระดับปริญญาโท 4 คน  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการ

ประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสตูร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2564 

ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและ

มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชื้ โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.37 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ

ดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับดี มคีะแนนเฉลี่ย 3.00 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดี มคีะแนนเฉลี่ย 2.89 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับ 3.50 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 

เมื่อวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนำเขา (Input : I) กระบวนการ (Process : P) และผลลัพธ 

(Output : O) พบวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มีผลการ

ดำเนินงานดังน้ี 

ปจจัยนำเขา (Input : I) มีคะแนน 2.95 อยูในระดับปานกลาง  

กระบวนการ (Process : P) มีคะแนน 3.50 อยูในระดับดี  

และผลลัพธ (Output : O) มีคะแนน 4.57 อยูในระดับดีมาก 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื ่อเปนแนวทางให

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 
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จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดนไดแก 

1. สาขาวิชามีการสงเสริมใหอาจารยดำเนินงานวิจัยเพิ่มข้ึนและเขารวมโครงการวิจัยรวมกับคณะฯ 

2. สาขาวิชาไดดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยการสำรวจขอมูลจากผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก

หนวยงานที่นักศึกษาในหลักสูตรเขาฝกประสบการณวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของการปรับปรุง

รายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับทักษะความตองการของตลาดแรงงาน ซึ ่งไดผานความ

เห็นชอบตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564  

3. สาขาวิชาไดดำเนินการประชาสัมพันธผลงานนักศึกษาผานสื่อโซเชียลมีเดียอยางตอเน่ือง เปนผล

ใหมีผูสนใจสมัครเขาเรียนตอในหลักสูตรจำนวนมาก 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงไดแก 

1. อาจารยประจำหลักสตูรยังไมมีตำแหนงทางวิชาการ ควรสงเสรมิใหอาจารยพัฒนาผลงานวิชาการ

รวมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการดำเนินงานโครงการวิจัยอยางตอเน่ือง 

2. สัดสวนของอาจารยผูสอนไมสอดคลองกับจำนวนนักศึกษาในแตละช้ันป จึงควรเรงจัดทำแผนการ

ขออัตรากำลังอาจารยประจำหลักสูตรนำเสนอตอคณะฯ  

3. ควรนำผลการประเมนิในดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร  การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และการประเมนิผูสำเร็จการศึกษา มาปรับปรุงใหเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 
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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. 
ผาน ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
4 

11 
20.37 4.13 4.13 

54 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5 

54 
100 5.00 5.00 

54 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2  4.57 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 4   4 3 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4   4 3 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3   3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3  3 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4   4 3 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย     2.67 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
5 

1 
20 5 5 

5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
0 

0 
0 0 0 

5 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 0.6 
12 4 3 

5 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4   4 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4  2.89 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4   4 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 10/10 100 5 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5  3.50 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4   4 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6  3 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี  3.37 

 

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 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1,2.2 4.57 ดีมาก 

3 3 3.1,3.2, 

3.3 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 4.1,4.2, 

4.3 

- - 2.89 ปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3 

5.4 

- 3.50 ดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 2.95 3.50 4.57 3.37 ดี 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

ไดดำเนินการปรับปรุงหลกัสตูรฯ ตามรอบระยะเวลา

ไมเกิน 5 ป โดยนำผลการสำรวจขอมูลจากผู ใช

บ ัณฑิต และขอมูลจากหนวยงานที ่น ักศึกษาใน

หลักสูตรเขาฝกประสบการณวิชาชีพ มาปรับปรุง

รายวิชาใหสอดคลองกับทักษะความตองการของ

ตลาดแรงงาน เปนหลกัสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 

ควรดำเนินการสร างเคร ือขายความรวมมือกับ

บริษัทเอกชน หรือผู ประกอบการ/ผู ใชบัณฑิตที่

เกี่ยวของกับการทำงานดานแอนิเมชันและมัลติมีเดีย  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

- 

 

- 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

บ ัณฑิตของหลักส ูตรฯ ม ีงานทำตรงตามสาขา

วิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ครบทุกคน 

(รอยละการมีงานทำเทากับ 100) 

 

ควรดำเนินการติดตามและวิเคราะหทักษะที่จำเปน

ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถานประกอบการ 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตรง

ตามทักษะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

ควรสงเสริมการพัฒนาทักษะคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับทักษะ

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และภาษาอังกฤษ 

 

ควรดำเนินการวิเคราะหผลความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต และบัณฑิตอยางตอเนื่องทุกป เพื่อสะทอน

ให  เห ็นค ุณภาพของบ ัณฑิต และแนวทางการ

ปรับปรุงในหลักสูตรตอไป 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 
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หลักสูตรฯ ไดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถ

ดานแอนิเมชันและมัลติมีเดียใหกับนักศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนการสงเสริมใหนักศึกนำผลงานที่

ไดจากวิชาโครงงานฯ มาเรียบเรียงเปนบทความวิจัย 

และนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ควรสงเสริมใหนักศึกษาแสดงศักยภาพทางวิชาการ

หรือการเขารวมประกวดแขงขันดานแอนิเมชันและ

มัลติมเีดียในเวทรีะดับชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

นักศึกษาที ่ร ับเขาม ีจำนวนมากกวาแผนการรับ

นักศึกษาในแตละป ซึ่งอาจสงผลตอการควบคุมดูแล 

และพัฒนานักศึกษา จึงควรเรงจัดทำแผนการขอ

อัตรากำลังอาจารยประจำหลักสูตรนำเสนอตอ

คณะฯ ใหจำนวนอาจารยเพียงพอตอการด ูแล

นักศึกษาในแตละช้ันป 

ควรดำเนินการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/

พัฒนาการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 

โดยการสรุปผลที่ไดจากการปรับปรุงใหเปนรูปธรรม 

อาทิ อัตราการคงอยู และผลการเรียนในรายวิชาที่

ไดเสริมทักษะ เปนตน เพื่อนำมาใชเปรียบเทียบผล

กับปที่ผานมา 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. อัตราการคงอยูของอาจารยเทากับ 100% 

2. หลักสูตรฯ ไดจัดทำแผนใหกับอาจารยประจำ

หลักส ูตรเขาร วมการอบรมพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรวางแผนการทำ

ผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื ่อพัฒนาศักยภาพ

ตนเอง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

อาจารยประจำหลักสูตรยังไมมีตำแหนงทางวิชาการ 

ควรเรงสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรพัฒนา

ตนเองตามองคความรูที่มีความเชี่ยวชาญสูตำแหนง

ทางวิชาการ 

สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรพัฒนาผลงาน

วิชาการรวมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง

การดำเนินงานโครงการวิจัยอยางตอเน่ือง 

 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรฯ มีการจัดระบบผูสอนในแตละรายวิชา

สอดคลองกับความเช่ียวชาญของอาจารย 

ควรสำรวจความตองการของตลาดแรงงานในสาขา 

เพื ่อใชเป นขอมูลส วนหนึ ่งสำหรับการปรับปรุง
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2. หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนโดยเนนทักษะ

เชิงปฏิบัติ และมีผลงานนักศึกษาในแตละรายวิชาที่

เดนชัด   

หลักสูตรใหสามารถผลิตบัณฑิตตรงความตองการ

ของตลาดแรงงานอยางแทจริง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

ควรรายงานผลการประเมินในดานสาระของรายวิชา

ในหลักสูตร การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และการ

ประเมินผูสำเร็จการศึกษา รวมถึงการนำผลประเมิน

มาปรับปรุงการดำเนินงานใหเหน็ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

1) ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการ

วิจัยและพัฒนา และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม 

เพื่อเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาการเรยีนการสอนใน

รายวิชาที่เกี่ยวของ  

2) ควรนำผลประเมนิจากผูเรียนในแตละรายวิชามา

ปรับปรุงกระบวนการสอนอยางตอเน่ือง 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

หลักสูตรไดจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยู อยาง

จำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

หลักสูตรควรดำเนินจัดทำแผนการจัดหาเครื่องมือ

และอุปกรณเฉพาะทางที่ทันสมัยสำหรับพัฒนาการ

เรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

ควรดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพงึพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

มาปรบัปรุงระบบ และกลไกในการดำเนินงาน 

 

นำเสนอแผนการจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรูตอ

คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เพื ่อผลักดันการจัดหา

เครื ่องมือและอุปกรณในการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา 

 

  

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

           (ดร.พิมรินทร  คีรินทร) 
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