
 
 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

ประจำป*การศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.   

รายงานเม่ือวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 -  12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 



สารบัญ 
 
 หน
า 
ผลการดำเนินตามข�อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินป�การศึกษา 2563 ก 
หมวดท่ี 1 ข
อมูลท่ัวไป 1 
 การกำกับให�เป%นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ*มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) 3 
หมวดท่ี 2  อาจารย�  
 ตัวบ1งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย* 8 
 ตัวบ1งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย* 19 
 ตัวบ1งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย* 20 
หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต  
 ตัวบ1งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 23 
 ตัวบ1งชี้ท่ี 3.2 การส1งเสริมและพัฒนานักศึกษา 29 
 ตัวบ1งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 38 
องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
 ตัวบ1งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ 43 
 ตัวบ1งชี้ท่ี 2.2 ร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระใน  1 ป� 44 
หมวดท่ี 4 ข
อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  
 ข�อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 45 
องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู
เรียน  
 ตัวบ1งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 49 
 ตัวบ1งชี้ 5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ1งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 

56 
65 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ 70 
 ข�อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 74 
หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 79 
 ตัวบ1งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 82 
หมวดท่ี 6 ข
อคิดเห็น และข
อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู
ประเมิน 90 
หมวดท่ี 7 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 91 
ผลการประเมินรายตัวบ1งชี้ (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 92 
ตารางการวิเคราะห*คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 94 
ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินตนเอง ป�  2562  2563 และ 2564 95 

 



ก 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและและแอนิเมชัน 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค( 

 

ผลการดำเนินงานตามข-อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ป.การศึกษา 2563 

ข-อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตร 

ในป.การศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงานตามข-อเสนอแนะ 

ในป.การศึกษา 2564 

องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1. ควรมีการวิเคราะห�นักศึกษาเพื ่อให�สามารถ
เตรียมความพร�อมและดูแลนักศึกษาใหม#ให�ศึกษา
อยู#ตลอดป%การศึกษา 
 

กำหนดข้ันตอนในการวิเคราะห�และเตรียมความพร�อม
ของนักศึกษาโดยอาจารย�ท่ีปรึกษา 
- ปรับปรุงรูปแบบรายวิชาสัมมนาฯ ให�นักศึกษาได�รับ
การเตรียมความพร�อมสำหรับทำโครงงานในป%
การศึกษาถัดไป 
- ให�อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงงานกำกับติดตามการทำ
โครงงานของนักศึกษาอย#างใกล�ชิด 
-  จ ัดทำแบบฟอร �มกำหนดกรอบระยะเวลาใน 
การดำเนินการวิจัยให�เป3นส#วนหนึ่งของการประเมินผล
การเรียนรายวิชาโครงงานของนักศึกษา และนำมา
รายงานให �คณะกรรมการหล ักส ูตรทราบว #าได�
ดำเน ินการเป 3นไปตามกรอบระยะเวลาหร ือไม#   
เพ่ือแก�ป6ญหานักศึกษาสำเร็จการศึกษาล#าช�าเนื่องจาก
ติดค�างรายวิชาโครงงาน 

2. มีการสำรวจและรวบรวมข�อมูลป6ญหาการใช�
ชีวิตและการเรียนของนักศึกษาตลอดป%การศึกษา 
และมีการรายงานถึงกระบวนการหรือวิธีการใน
การดูแล พร�อมผลท่ีได�จากการดำเนินการ 
 

ปร ับปร ุงแบบประเม ินอาจารย �ท ี ่ ปร ึกษา และ 
ประเมินผลการให�คำปรึกษาของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
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ข-อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตร 

ในป.การศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงานตามข-อเสนอแนะ 

ในป.การศึกษา 2564 

องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� 

ควรสนับสนุนส#งเสริมให�อาจารย�ประจำหลักสูตร
สร�างผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ�เผยแพร#ให�ครบท้ัง 
5 คน โดยควรวางแผนในการเขียนผลงานวิชาการ
หรือการทำวิจัยเป3นกลุ #มเพื ่อให�ได�ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพและสำเร็จได�โดยเร็วสำหรับ
การเสนอขอตำแหน#งทางวิชาการ โดยอาจกำหนด
รายวิชาสอนสำหรับการเอกสารประกอบการสอน
หรือตำราอย#างชัดเจน โดยให�อาจารย�ที่มีตำแหน#ง
ทางวิชาการเป3นพ่ีเลี้ยงคอยให�การสนับสนุน 
 
 

กำหนดวาระการประชุมสืบเนื ่องเพื ่อการติดตาม 
การพัฒนาตนเองของอาจารย�ประจำหลักสูตร  
1.ส/งเสริมและสนับสนุนการให�ทุนวิจัยแก/อาจารย�
ประจำหลักสูตร 
2.จัดทำแผนการตีพิมพ�เผยแพร/ 
3.จัดกิจกรรม KM 
 

  



ค 

 

ข-อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตร 

ในป.การศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงานตามข-อเสนอแนะ 

ในป.การศึกษา 2564 

องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู"เรียน 

ควรสร�างความตระหนักและความรู�ความเข�าใจใน

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู�ให�ครบท้ัง 5 ด�าน

ตามกรอบ TQF ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

โดยการกำหนดวิธีการและเครื่องวัดผลประเมินผล

ให�สอดคล�องกับการเรียนรู�ตามกรอบ TQF อย#าง

ชัดเจน เช#น ด�านคุณธรรม ด�านความสัมพันธ�

ระหว#างบุคคล หรือทางเทคโนโลยี จะวัด

ประเมินผลอย#างไรในแต#ละรายวิชา 

- สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป%สุดท�าย 

- สำรวจผลของผู�ใช�บัณฑิตจากการฝCกประสบการณ�
นักศึกษา  
- อาจารย�ผู�สอนและนักศึกษา 

 

องค�ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู" 

ควรกำหนดประเภทและรายการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู�ให�มีความหลากหลายและครอบคลุมถึงสิ่งท่ี

มีอยู#นอกหลักสูตร และทำการประเมินความพึง

พอใจต#อประเภทและรายการของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู� โดยควรสอบถามนักศึกษาและอาจารย�ท่ี

เป3นความต�องการนำผลไปใช�ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงท่ีชัดเจน โดยใช�ความต�องการเป3นฐาน 

1. สำรวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� และ 

ดำเนินการสำรวจเพ่ือปรับปรุง รักษา จัดหา ให�บริการ

ฯ รวมท้ังความต�องการในการพัฒนาตนเองของ

นักศึกษา 

2. ให�ความช#วยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลดอุปกรณ�ใน

การเรียนออนไลน�  
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วันท่ีรายงาน 12 มิถุนายน 2564 
 
 

หมวดท่ี 1 ข-อมูลท่ัวไป 
 
รหัสหลักสูตร  25541721104308 
อาจารย(ผู-รับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ. 2 ป.การศึกษา 2563 ป;จจุบัน ป.การศึกษา 2564 

1. อาจารย�ธนพัฒน�  วัฒนชัยธรรม 1. อาจารย�ธนพัฒน�  วัฒนชัยธรรม 1. ผศ.ธนพัฒน�  วัฒนชัยธรรม 

2. อาจารย�วิฑูร  สนธิป6กษ� 2. อาจารย�วิฑูร  สนธิป6กษ� 2. อาจารย�วิฑูร  สนธิป6กษ� 

3. อาจารย�วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 3. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 3. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

4. อาจารย�เอกวิทย� สิทธิวะ 4. อาจารย�เอกวิทย� สิทธิวะ 4. อาจารย�เอกวิทย� สิทธิวะ 

5. อาจารย� ดร.สมพร พูลพงษ� 5. อาจารย� ดร.สมพร พูลพงษ� 5. อาจารย� ดร.สมพร พูลพงษ� 
 
อาจารย(ผู-สอนท่ีเป<นอาจารย(ประจำ 

1. ผู�ช#วยศาตราจารย�ภัคจิรา  ศิริโสม 

2. ผู�ช#วยศาตราจารย� ดร.นฤพนธ�  พนาวงศ� 
3. ผู�ช#วยศาตราจารย�พงษ�ศักด์ิ  ศิริโสม 

4. ผู�ช#วยศาตราจารย�ป6ทมนันท�  อิสรานนทกุล 

5. ผู�ช#วยศาตราจารย�ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 

6. อาจารย�ประยุทธ  สุระเสนา 

7. อาจารย�กาญจนา  ยลสิริธัม 

8. อาจารย� ดร.ถิรภัทร  มีสำราญ 

9. อาจารย�ภาสกร วรอาจ 

10. อาจารย� ดร.สมพร  พูลพงษ� 
11. อาจารย�วรชนันท� ชูทอง 

12. อาจารย� ดร.ชยันต�  นันทวงศ� 
13. อาจารย�เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

14. ผู�ช#วยศาตราจารย�ณัฐภัทร ศิริคง 
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อาจารย(ผู-สอนท่ีเป<นอาจารย(พิเศษ 
ไม#มี 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�  
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การกำกับให-เป<นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ(มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)  
เกณฑ(การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1. จำนวน
อาจารย(
ผู-รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ในป%การศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชันและแอนิเมชนั มีอาจารย�ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน โดยทุกคนอยู#
ประจำหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียว ดังนี ้
อาจารย(ผู-รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผู�ช#วยศาสตราจารย�ธนพัฒน�  วัฒนชัยธรรม 
2. อาจารย�วิฑูร  สนธปิ6กษ� 
3. ผู�ช#วยศาสตราจารย�วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
4. อาจารย�เอกวิทย� สิทธิวะ 
5. อาจารย� ดร.สมพร พูลพงษ� 

- มคอ.2 
 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย(
ผู-รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชันมีคุณวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท#า หรือดำรงตำแหน#งทางวชิาการไม#ต่ำกว#า
ผู�ช#วยศาสตราจารย� ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาที่เปPดสอน ดังนี ้
คุณวุฒิ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน    1 คน 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน    4 คน 

ผู-ดำรงตำแหนAงทางวิชาการ 
1. ดำรงตำแหน#งผู�ช#วยศาสตราจารย� จำนวน    2 คน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน#ง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีจบ ป%ท่ีจบ 

1 

 

นายสมพร พูลพงษ� 
3-1906-00006-40-2 

อาจารย� ปร.ด.(ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� 

2555 

วท.ม.(ระบบคอมพิวเตอร�
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2536 

ค.บ. (คอมพิวเตอร�ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

2532 

2 นายธนพัฒน� วัฒนชัย
ธรรม 
3-6001-00736-83-1 

ผู�ช#วย
ศาสตราจารย� 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนคร
เหนือ 

2547 

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร�)  

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2540 

3 นายวิฑูร สนธิป6กษ� 
3-6101-00046-97-4 

อาจารย� วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนคร
เหนือ 

2548 

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร�)  

สถาบันราชภัฏนครสวรรค� 2540 

4 นางวัฒนาพร วัฒนชัย
ธรรม 
3-1012-02386-47-8 

ผู�ช#วย
ศาสตราจารย� 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ),  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร�),  

สถาบันราชภัฏนครสวรรค� 2542 

5 นายเอกวิทย� สิทธิวะ 
3-5201-00916-79-1 

อาจารย� วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ),  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร�) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

- ใบรายงาน
ผล
การศึกษา 

- ใบรับรอง
คุณวุฒิ 

- ใบปริญญา
บัตร 
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เกณฑ(การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 

1 นายสมพร พูลพงษ� สมพร พูลพงษ�. (2563). "การศึกษาและพัฒนารูปแบบผู�นำมุ#ง
ความสำเร็จของงานสำหรับกลุ#มอาสาสมัครท�องถ่ินโดยการประยุกต�ใช�
เครือข#ายสังคมออนไลนในการประสานงานระหว#างบุคคลและกลุ#ม.
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน� วิทยาลัยสงฆ�นครสวรรค� ป%ที่ 8 ฉบับที่ 
2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 (TCI ฐาน 2) 

2 นายธนพัฒน� วัฒนชัยธรรม ธนพัฒน� วัฒนชัยธรรม. (2561). การประเมินประสิทธิภาพของ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต�ตอบ. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานวิจัยสร�างมูลค#า บูรณาการสห
สาขา พัฒนาชาติก�าวไกล Thailand 4.0 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3, 31 กรกฎาคม 2561.  
กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: (น.127–133) 

3 นายวิฑูร สนธิป6กษ� วิฑูร  สนธิป6กษ�. (2562). การเก็บเก่ียวน้ำจากอากาศ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ 11 “วิจัยสร�างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินและสังคมไทย  
สู# Disruptive Society” 12 กรกฎาคม 2562, นครปฐม:มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม: (น.176-181) 

4 นางวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม. (2560). การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับเทคนิคการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านในรายวิชาเทคนิคการสร�าง
สื่อการสื่อปฏิสัมพันธ� สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค�. นครสวรรค�:คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�. วารสารการจัดการความรู�ภายใน
องค�กรประจำป%การศึกษา 2560 : (น.28-33) 

5 นายเอกวิทย� สิทธิวะ เอกวิทย� สิทธิวะ, วรชนันท� ชูทอง และชยันต� นันทวงศ�. (2563).  
การพัฒนาระบบเทียบโอนหน#วยกิตด�วยหลักการหาความคล�ายคลึงเชิง
ความหมาย. การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้ง
ที่ 12 "การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือก�าวสู#สังคมอัจฉริยะ 4.0". 26 - 27 
พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�, นครสวรรค�.  

3. คุณสมบัติ
อาจารย(
ประจำ
หลักสูตร 

อาจารย�ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ�กับ
สาขาวชิาที่เปPดสอน จำนวน 5 คน และมีผลงานทางวชิาการ อย#างน�อย 1 รายการใน
รอบ 5 ป% ซ่ึงเป3นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 

1 นายสมพร พูลพงษ� สมพร พูลพงษ�. (2561). การถ#ายทอดนวัตกรรมปฏิทินการบริหาร
จัดการอ�อยอย#างแม#นยำสำหรับเกษตรกรชาวไร#อ�อยและเกษตรกร
ผู�สนใจปลูกอ�อย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การ
บริหารและการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0" 7 ธันวาคม 2561. 
นครสวรรค� มหาวิทยาลัยเจ�าพระยา: (น. 307-315). 

2 นายธนพัฒน� วัฒนชัยธรรม ธนพัฒน� วัฒนชัยธรรม. (2561). การประเมินประสิทธิภาพของการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเชิงโต�ตอบ. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมงานวิจัยสร�างมูลค#า บูรณาการสหสาขา พัฒนา
ชาติก�าวไกล Thailand 4.0 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 
2018 ครั้งที่ 3, 31 กรกฎาคม 2561.  กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต: (น.127–133) 

 

- มคอ.2 
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เกณฑ(การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 

3 นายวิฑูร สนธิป6กษ� วิฑูร  สนธิป6กษ�. (2562). การเก็บเก่ียวน้ำจากอากาศ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ 11 “วิจัยสร�างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินและสังคมไทย  
สู# Disruptive Society” 12 กรกฎาคม 2562, นครปฐม:มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม: (น.176-181) 

4 นางวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม. (2560). การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับเทคนิคการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านในรายวิชาเทคนิคการสร�าง
สื่อการสื่อปฏิสัมพันธ� สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค�. นครสวรรค�:คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�. วารสารการจัดการความรู�ภายใน
องค�กรประจำป%การศึกษา 2560 : (น.28-33) 

5 นายเอกวิทย� สิทธิวะ เอกวิทย� สิทธิวะ, วรชนันท� ชูทอง และชยันต� นันทวงศ�. (2563).  
การพัฒนาระบบเทียบโอนหน#วยกิตด�วยหลักการหาความคล�ายคลึงเชิง
ความหมาย. การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต� ครั้ง
ที่ 12 "การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือก�าวสู#สังคมอัจฉริยะ 4.0". 26 - 27 
พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�, นครสวรรค�.  

4. คุณสมบัติ
อาจารย(ผู-สอน 

อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชันมีคุณวุฒิและตำแหน#งทางวชิาการดังนี ้
 

ช่ือ-สกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1. นางกาญจนา ยลสิริธัม 
 อาจารย� 
  

วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร�  
เอกคอมพิวเตอร�), 2545 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า 
เจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

ค.บ. (คอมพิวเตอร�ศึกษา), 2535 วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2. นายประยุทธ สุระเสนา 
 อาจารย� 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2553 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร� 

ค.บ. (คอมพิวเตอร�ศึกษา), 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

3. นายพงษ�ศักด์ิ ศิริโสม 
    อาจารย� 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนคร
เหนือ 

วท.บ.(ศาสตร�คอมพิวเตอร�), 2537 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

4. นางสาวอรสา เตติวัฒน� 
    ผู�ช#วยศาสตราจารย�  
    (วิทยาการคอมพิวเตอร�  
    และสารสนเทศศาสตร�) 
 

Doctor of Philosophy (Information 
Systems), 2547 

Victoria University of Wellington, 
NZ 

Executive Master of Business 
Administration (EMBA) 2543 

Claremont Graduate University, 
USA. 

Master of Science (Management of 
Information Systems), 2542 

Claremont Graduate University, 
USA. 

Master of Science (Computer 
Science), 2532 

DePaul University, USA. 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร, 
2526 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร�), 2525 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

5. นายถิรภัทร มีสำราญ 
    อาจารย� 

Ph.D (Computer Science and 
Engineering), 2561 

University of North Texas 

-  
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เกณฑ(การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2539 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

6. นายนฤพนธ�  พนาวงศ� 
    ผู�ช#วยศาสตราจารย� 
    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2539 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

7. นางป6ทมนันท� 
    อิสรานนทกุล 
    ผู�ช#วยศาสตราจารย� 
    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8. นางสาววรชนันท� ชูทอง 
อาจารย� 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�),2546 สถาบันราชภัฏนครสวรรค� 

9. นายคณินณัฏฐ� โชติพรสีมา 
อาจารย� 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�),2542 สถาบันราชภัฏนครสวรรค� 

10. นางภัคจิรา ศิริโสม 
     ผู�ช#วยศาสตราจารย� 
     (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร�  
เอกคอมพิวเตอร�), 2544 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง  

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2540 สถาบันราชภัฏนครสวรรค�  

11. นายภาสกร วรอาจ 
  อาจารย� 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2542 สถาบันราชภัฏนครสวรรค� 

12. นายกฤษดา  
     ขันกสิกรรม 
     รองศาสตราจารย� 
     (วิทยาการคอมพิวเตอร�) 

 

post-Ph.D. (Information 
Technology), 2555 

University of Lyon 2, EU 

วท.ด.(การจัดการความรู�), 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม# 

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร�), 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าธนบุรี 

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร�), 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. นายเอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 
อาจารย� 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2545 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14. นายชยันต� นันทวงศ� 
อาจารย� 
 

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2548 สถาบันราชภัฏนครสวรรค� 

15. นายดนุวัศ  อิสรานนทกุล 
    ผู�ช#วยศาสตราจารย�  
    (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16. นายณัฐภัทร ศิริคง 
    ผู�ช#วยศาสตราจารย�  
    (วิทยาการคอมพิวเตอร�) 

 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), 2548 สถาบันราชภัฏนครสวรรค� 

 
10. การปรับปรุง

หลักสูตรตาม
รอบ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

หลักสูตรนี้จะครบรอบปรับปรุง ในป%การศึกษา 2567 
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสตูร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชันและ
แอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยมีข้ันตอนและ
กระบวนการดังต#อไปนี ้

- มคอ.2 
หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและ
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เกณฑ(การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คร้ังที่ 
12/2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให�เสนอหลักสูตรต#อ
มหาวิทยาลยั 
 2. ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�พิจารณากลั่นกรอง 
ในการประชุมคร้ังที่ 11/2562 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 3. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ�ายวิชาการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค� ในการประชุมคร้ังที ่12/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  มีมติ
เห็นชอบให�เสนอต#อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 
 4. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�ให�ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมคร้ังที่ 15/2562 วันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 5. มหาวิทยาลัยได�นำส#งหลักสตูรในระบบ CHECO เพื่อให�สำนกังาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม รับทราบ รอบสอง
เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ� 2564 
 6. หลักสูตรได�เร่ิมรับนักศึกษาตั้งแต#ภาคเรียนที่ 1 ป%การศึกษา 2563  

แอนิเมชัน  
พ.ศ. 2563 

 

 



8 
 

หมวดที ่2  อาจารย� 
อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ�งช้ีต�อไปนี้ 

 

ตัวบ�งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย�  
4.1.1. ระบบการรับและการแต�งตั้งอาจารย�ประจำหลักสูตร 

เป*าหมายเชิงปริมาณ : มีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน 
เป*าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติเป!นไปตามเกณฑ
ที่กำหนดและมีคุณวุฒิตรงตามท่ี

ระบุใน มคอ.2  
ระบบและกลไกเรื่องการรับอาจารย�และการแต�งตั้งอาจารย�ผู1รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย
และแต-งตั้งอาจารย
ที่ใชร-วมกับมหาวิทยาลัย โดยเป!นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนด มีกระบวนการดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเก่ียวกับจำนวนอัตรากำลัง และคุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและมีตำแหน-งทางวิชาการใหเป!นไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และมีผลงานทางวิชาการอย-างนอย 1 รายการในรอบ 5 ป8ยอนหลัง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2.  คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีแนวทางในการดำเนินการแบ-งเป!น 2 กรณี ดังนี้ 
2.1. กรณีจำนวนอัตรากำลังไม-เพียงพอ 

1) คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของอาจารย
ใหม-ในหลักสูตรท่ีตองการรับใหม-ไปยัง
คณะ 

2) คณะฯ เสนอขออัตรากำลังไปยังมหาวิทยาลัย 
3) มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศรับสมัครอาจารย
ใหม- 
4) มหาวิทยาลัย ฯ จัดสอบคัดเลือกอาจารย
ใหม- 
5) มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย
ใหม-และรับรายงานตัว 
6) มหาวิทยาลัย ฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย
ใหม-  
7) คณะกรรมการประจำหลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย
ใหม-  

2.2. กรณีคุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไม-เป!นไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
1) คณะกรรมการประจำหลักสูตรคัดเลือกอาจารย
ประจำในสาขาวิชาและอาจารย
จากคณะวิชาอ่ืนท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมท่ีเป!นไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
2) คณะกรรมการประจำหลักสูตร จัดทำเอกสารปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) เพ่ือขอปรับปรุง

อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
3) คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)  เพ่ือขอปรับปรุง

อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)  เพ่ือขอ

ปรับปรุงอาจารย
ประจำหลักสูตร  
5) มหาวิทยาลัย ฯ แจงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
 วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

รับทราบภายใน 30 วัน 
6) คณะฯ เสนอขออัตรากำลังไปยังมหาวิทยาลัย 
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7) คณะกรรมการประจำหลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย
ใหม-  
3.  ทบทวนและประเมินกระบวนการรับและแต-งต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกับระเบียบการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการรับอาจารย
และ
การแต-งต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร สำหรับป8การศึกษาต-อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ในป8การศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ดำเนินการตามระบบและกลไก จากการประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 โดยผลจากการพิจารณาพบว-า มีอาจารย
อยู-ครบ 5 คน และมี
คุณสมบัติครบ ไม-มีการแต-งต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม- นอกจากนี้มีการกำหนดภาระงานการสอนตาม
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน และแต-งต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ประจำป8การศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ความเชี่ยวชาญ 

อ.ดร.สมพร  พูลพงษ
 เขียนโปรแกรม/พัฒนาเว็บไซต
/พัฒนาแอปพลิเคชัน/ออกแบบฐานขอมูล/ออกแบบสื่อ
มัลตมิีเดยี 

อ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม เขียนโปรแกรม/พัฒนาเว็บไซต
/พัฒนาแอปพลิเคชัน/คอมพิวเตอร
กราฟKก/มลัติมเีดีย/
พัฒนาเกม/แอนิเมชัน/ 
โมเดล 3 มิติ/วาดภาพ/องค
ประกอบศิลปL 

อ.วิฑูร  สนธิปMกษ
 เขียนโปรแกรม/พัฒนาเว็บไซต
/พัฒนาแอปพลิเคชัน/ 
การถ-ายภาพ/กระบวนการปรบัปรงุภาพ/ระบบเครือข-าย 

ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม เขียนโปรแกรม/งานโฆษณา/ออกแบบแอปพลิเคชัน/ออกแบบสื่อ/ออกแบบตัวละคร/
สตอรี่บอร
ด/การตดัต-อวิดิทัศน
/สรางดิจิทัลคอนเทนต
/งานบ-มเพาะธุรกิจ 

อ.เอกวิทย
 สิทธิวะ เขียนโปรแกรม/พัฒนาเว็บไซต
/งาน 2 มิติ/งาน 3 มิติ/ออกแบบเสียง/การตัดต-อวิดิ
ทัศน
/VFX/การถ-ายภาพ/กระบวนการปรับปรุงภาพ 

 
รายช่ืออาจารย�ผู1รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 ป5การศึกษา 2564 

อ.ดร.สมพร  พูลพงษ
 อ.ดร.สมพร  พูลพงษ
 

อ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม ผศ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม 

อ.วิฑูร  สนธิปMกษ
 อ.วิฑูร  สนธิปMกษ
 

ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

อ.เอกวิทย
 สิทธิวะ อ.เอกวิทย
 สิทธิวะ 

 
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 ในป8การศึกษา 2564 นี้ ทางคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษากลุ-มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และตามประกาศ
กระทรวง เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 พบว-าเกณฑ
การประกัน
คุณภาพ ซ่ึงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจำเป!นจะตองมีผลงานทางวิชาการ อย-างนอย 1 รายการในรอบ 5 ป8 จึงเห็น
ควรปรับปรุงระบบและกลไกในการรับ และการแต-งต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 ในป8 2564 หลักสูตรไดเพ่ิมข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในดานการส-งผล
งานวิชาการในระยะเวลา 5 ป8 โดยกำหนดใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดตรวจสอบ และรายงานการส-งผลงาน
ทางวิชาการ ตามเกณฑ
การขอตำแหน-งทางวิชาการ โดยประธานหลักสูตรไดทำการตรวจสอบความถูกตองและครบ
ทุกคน  
 
4.1.2. ระบบการบริหารอาจารย�  

เป*าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย
ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน มีความพึงพอใจต-อ การบริหารหลักสูตร ไม-นอยกว-า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เป*าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย
ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน มีส-วนร-วม และมีแรงจูงใจในการบริหารหลักสูตร  
 
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย
  
    หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย
 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมดำเนินการวางแผนการบริหารอาจารย
ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
1.1 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย
ประจำหลักสูตร 
1.2 แผนพัฒนาอาจารย
  
1.3 แผนทดแทนอาจารย
ประจำหลักสูตร ในกรณีที่เกษียณอายุราชการ  การลาศึกษาต-อ  การยายที่ทำงาน  

หรือเปลี่ยนแปลงหนาท่ี 
1.4 จัดทำแผนการสรางแรงจูงใจ   

2. เสนอแผนการบริหารอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจำหลักสูตรต-อคณะฯ 
3. หลักสูตรดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว และคณะกรรมการประจำหลักสูตรกำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม

แผน และประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีต-อการบริหารอาจารย
  
4. คณะกรรมการประจำหลักสูตร ประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย
ประจำหลักสูตร 

 
ผลการดำเนินงาน 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุม ไดมีการทบทวนแผนการบริหารอาจารย
ประจำหลักสูตร และจัดทำเป!น
แผนฯ ประจำป8การศึกษา 2564  ซ่ึงประกอบไปดวย 
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การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย
ประจำหลักสูตร โดยมี 
การแต-งต้ังบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในหลักสูตร โดยแบ-งหนาท่ีเป!น 5 ดานคือ  

1) คณะกรรมการดำเนินงาน 
2) คณะกรรมการฝTายวิชาการ 
3) คณะกรรมการฝTายกิจการนักศึกษา 
4) คณะกรรมการฝTายวิจัยและประกันคุณภาพ 
5) คณะกรรมการฝTายบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก 

 อาจารย
ประจำหลักสูตรประชุมวิเคราะห
อัตรากำลัง ซ่ึงมีผลดังนี้ 

รายการ 
ป5 พ.ศ. 

2563 2564 2565 2566 2567 

จำนวนอาจารย
 5 5 5 5 5 

เกษียณอายุราชการ - - - - - 

ลาศึกษาต-อ - - - - - 

ลาออก - - - - - 

อาจารย
ใหม- - - - - - 

คงเหลือ 5 5 5 5 5 
 
 

มีการกำหนดภาระงานและหนาที่ใหกับอาจารย
ประจำหลักสูตร โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงพิจารณาร-วมกันดังนี้  

 

ช่ืออาจารย
 
ภาระงาน

สอน 
1/2564 

ภาระงานท่ี
สอนเกิน 
1/2564 

ภาระงาน
สอน 

2/2564 

ภาระงานท่ี
สอนเกิน 
2/2564 

1. ผศ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม 21.5 15.5 16 10 
2. อาจารย
วิฑูร  สนธิปMกษ
 20 8 18 6 
3. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 15.5 3.5 17 5 
4. อาจารย
เอกวิทย
 สิทธิวะ 25 13 16 10 
5. อาจารย
 ดร.สมพร พูลพงษ
 14 8 9 3 

 จากผลการจัดภาระงานสอนในป8การศึกษา 2564 ทำใหอาจารย
ไดรับภาระในการสอนที่เกินภาระงานขั้นต่ำ
หลายคน ไดดำเนินการขอรับอาจารย
เพ่ิม และปรับสัดส-วนการรับนักศึกษาใหม-ในป8การศึกษา 2565  
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คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดทำ แผนพัฒนาอาจารย
 โดยแบ-งออกเป!น แผนพัฒนาอาจารย
เขาสู-ตำแหน-งทาง
วิชาการและการศึกษาต-อ   

 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา
ป;จจุบัน 

เกษียณฯ 
หรือหมด
สัญญา
จ1าง 

การเข1าสู�ตำแหน�งทางวิชาการและการศึกษาต�อ 

2561 2562 2563 2564 2565 

อาจารย
 ดร.สมพร พูลพงษ
 ปริญญาเอก 2567 
เผยแพร�
งานวิจัย ทำวิจัย 

เขียน
เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

เขียนตำรา 
และ 

ทำวิจัย 

ย่ืนขอ
ผลงาน
วิชาการ 
(ผศ.) 

ผศ.ธนพัฒน
 วัฒนชัยธรรม ปริญญาโท 2578 

เขียน
เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

เขียนตำรา 
และ 

ทำวิจัย 

เผยแพร�
งานวิจัย 

ย่ืนขอ
ผลงาน
วิชาการ 
(ผศ.) 

ดำรง
ตำแหน-ง 

ผศ. 

อาจารย
วิฑูร สนธิปMกษ
 ปริญญาโท 2578 ทำวิจัย เผยแพร�
งานวิจัย 

เขียน
เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

เขียนตำรา 
และ 

ทำวิจัย 

ย่ืนขอ
ผลงาน
วิชาการ 
(ผศ.) 

ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ปริญญาโท 2581 

ย่ืนขอ
ผลงาน
วิชาการ 
(ผศ.) 

ดำรง
ตำแหน-ง 

ผศ. 

เขียน
เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

ทำวิจัย เผยแพร�
งานวิจัย 

อาจารย
เอกวิทย
 สิทธิวะ ปริญญาโท 2567 ทำวิจัย เผยแพร�
งานวิจัย 

เขียน
เอกสาร
ประกอบ 
การสอน 

เขียนตำรา 
และ 

ทำวิจัย 

ย่ืนขอ
ผลงาน
วิชาการ 
(ผศ.) 

 

 และแผนการสรางแรงจูงใจให กับอาจารย
ประจำหลักสูตร ไดแก- จ ัดงบสนับสนุนงบประมาณใน 
การดำเนินการวิจัย และบริการวิชาการ ดังตาราง 

ชื่อ-สกุล 2564 2565 2566 2567 
อาจารย
 ดร.สมพร พูลพงษ
 S S  R S 

ผศ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม S S  S R  

อาจารย
วิฑรู  สนธิปMกษ
 R R S R 

ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม S S R S 

อาจารย
เอกวิทย
 สิทธิวะ S R S R 

 หมายเหตุ R = วิจัย, S=บริการวิชาการ 
 ซ่ึงคณะกรรมการประจำหลักสูตรกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผน พบว-าในป8 2564 เป!นไปตามแผน  
งานวิจัย (R)   
 ในป8 2564 มีรายละเอียดดังต-อไปนี้   
 อาจารย
วิฑูร  สนธิปMกษ
 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เรื ่อง การใช
เทคโนโลยีสื่อผสมเพ่ือสรางการประชาสัมพันธ
หลักสูตรเสมือนจริง  งบประมาณ 25,000 บาท 
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 ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม  ผศ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม และอาจารย
เอกวิทย
 สิทธิวะ ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการผลิตแอนิเมชันแนวสาระบันเทิงเพื่อประชาสัมพันธ
โครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 150,000 บาท 
  
บริการวิชาการ (S) 
 1. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม และ อาจารย
 เอกวิทย
 สิทธิวะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
บทเรียนออนไลน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน
การเรียนการสอนแบบคลังหน-วยกิต ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค
 ระหว-างวันท่ี 6 - 7 มกราคม 2565 
 2. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะที่ใชในการทำงาน (Hard Skills) หัวขอ “กาวแรก
ของการเป!นท่ีปรึกษาวิจัย” วันท่ี 2 มีนาคม 2565 
 3. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการพัฒนาเชิงลึกของผู ประกอบการ โครงการหนึ ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ
 (OTOP) กับหน-วยบ-มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข-ายภาคเหนือตอนล-าง ระหว-างเดือน 
มกราคม-กรกฎาคม 2564  
 4. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย
 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
 ใหเป!นผูประกอบการรายใหม- ระหว-างเดือน ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564  
 5. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการวางแผนธุรกิจและการวางแผนตลาดออนไลน
 ภายใตสถานการณ

การแพร-ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน-า (COVID-19)  ใหผูประกอบการในโครงการหน-วยบ-มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือ
ตอนล-าง ระหว-างวันท่ี 3-4 มิถุนายน 2564  
 6. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ปMkนแบรนด
ใหรวยดวยทรัพย
สินทางปMญญา" วันท่ี 
3 กันยายน 2564  
 7. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตร "สราง Content ใหปMง เสริมการทำธุรกิจ
ออนไลน
" วันท่ี 17 ธันวาคม 2564  
 8. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรูเบื้องตนดานทรัพย
สินทางปMญญา 
การใชประโยชน
ในการสอน สังคม และเชิงพาณิชย
" หลักสูตรที่ 1 หัวขอองค
ความรูดานทรัพย
สินทางปMญญาสำหรับ
องค
กร ระหว-างวันท่ี 20-21 ธันวาคม 2564  
 9. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรูเบื้องตนดานทรัพย
สินทางปMญญา 
การใชประโยชน
ในการสอน สังคม และเชิงพาณิชย
" หลักสูตรที่ 2 งานวิจัยกับการคุมครองทรัพย
สินทางปMญญา 
ระหว-างวันท่ี 22-23 ธันวาคม 2564  
 10. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม ผศ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม และ อาจารย
เอกวิทย
 สิทธิวะ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรูเบื้องตนดานทรัพย
สินทางปMญญา การใชประโยชน
ในการสอน สังคม และเชิงพาณิชย
" 
หลักสูตรท่ี 3 การใชงานทรัพย
สินทางปMญญาในการเรียนการสอน ระหว-างวันท่ี 27-28 ธันวาคม 2564  
 11. อาจารย
 ดร.สมพร  พลูพงษ
 จัดโครงการอบรมและจัดทำร-างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห-งชาติ-
2560-2564 และ ป8งบประมาณ 2565 อุทัยธานี วันท่ี 23 มีนาคม 2565 
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 12. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู-ตำบล สรางรากแกวให
ประเทศ) พ้ืนท่ีตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการประจำหลักสูตร ประเมินกระบวนการบริหารอาจารย
ประจำหลักสูตร พบว-าไดผล 
การดำเนินการตามเปqาหมาย และพบว-ามีอาจารย
ประจำหลักสูตร 1 ท-าน ไดรับการแต-งตั้งเป!นผูช-วยศาสตราจารย
 
คือ อาจารย
ธนพัฒน
 วัฒนชัยธรรม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และอาจารย
เอกวิทย
 สิทธิวะ มีการเขียนตำราและ
เอกสารประกอบการสอน เพ่ือการต-อสัญญา และการทำผลงานทางวิชาการในตำแหน-งผูช-วยศาสตราจารย
 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ในป8การศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ดำเนินการตามระบบและกลไก จากการประชุมอาจารย
ผู รับผิดชอบ
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยผลจากการพิจารณาพบว-า มีอาจารย
อยู-ครบ 5 คน และมี
คุณสมบัติครบ ไม-มีการแต-งต้ังอาจารย
ใหม-  
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการประชุมวางแผนในการดำเนินการใหอาจารย
ประจำหลักสูตรปรับ
แผนพัฒนาอาจารย
เขาสู-กระบวนการทำผลงานวิชาการ (ผศ.) โดยจัดทำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ขอ
ผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 ท-าน และขอรับการประเมินการสอนตามเปqาหมายที่วางแผนไวในแผนพัฒนาอาจารย

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ระยะเวลา 5 ป8 (พ.ศ.2561-2565)  
 
3. ระบบส�งเสริมและพัฒนาอาจารย�  
เป*าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย
ประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ อย-างนอย 1 ครั้งต-อป8  
เป*าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย
ประจำหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย-างต-อเนื่อง  
ระบบและกลไกการ 

1. จัดหาทุนจากแหล-งทุนต-าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
2. กำหนดเกณฑ
การใหทุน เช-น ทุนวิจัย Active Learning & Action Research จัดสรรงบประมาณ

สำหรับการพัฒนาตนเอง และการส-งบทความทางวิชาการ ดังนี้ 
2.1 เกณฑ
การใหทุนวิจัย และทุน Active Learning & Action Research 

1) สำรวจอาจารย
ประจำหลักสูตรที่มีความตองการเพื่อขอรับทุนวิจัย ทุน Active Learning & 
Action Research 

2) พิจารณาอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ียังไม-ไดรับทุนจากแหล-งทุนอ่ืนในป8การศึกษาท่ีผ-านมา 
3) พิจารณาอาจารย
ประจำหลักสูตรเพ่ือใหไดรับทุนวิจัย โดยตองไม-ไดรับทุนวิจัยในป8ท่ีผ-านมา 
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2.2 เกณฑ
ในการเขาฝzกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
1) พิจารณาจากความทันสมัยของหัวขอในการอบรม 
2) พิจารณาจากความเหมาะสมท่ีจะนำมาใชส-งเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย
 
3) อยู-ในกรอบงบประมาณ หรือจัดสรรจากอาจารย
ท-านอ่ืน 

2.3 เกณฑ
การส-งบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ
เผยแพร-ในระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
 วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

3. อาจารย
ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาอาจารย
ประจำหลักสูตรที่จะไดรับทุนวิจัย ทุน Active 
Learning & Action Research และหัวขอท่ีใชในการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามเกณฑ
 

4. ประเมินกระบวนการส-งเสริมและพัฒนาอาจารย
 
5. ปรับปรุงกระบวนการส-งเสริมและพัฒนาอาจารย
 

 
ผลการดำเนินการ 
 ในป8การศึกษา 2564 มีการดำเนินการในส-งเสริมและพัฒนาอาจารย
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพ โดยมีผลการดำเนินงานในระบบบริหารอาจารย
 การส-งเสริมการเขาสู-ตำแหน-งทางวิชาการเป!นไปตามแผน
ดังต-อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล 
ป5 2564 

แผนที่จะดำเนินการ ดำเนินการ 

อาจารย
 ดร.สมพร พูลพงษ
 เขียนเอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม 

ผศ.ธนพัฒน
 วัฒนชัยธรรม ยื่นขอผลงานวิชาการ (ผศ.) ได(รับการแต�งตั้งเป*นผู(ช�วยศาสตราจารย, 

อาจารย
วิฑรู สนธิปMกษ
 เขียนตำรา  รายวิชาเทคโนโลยเีว็บ 

ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ทำวิจัย 
การผลิตแอนิเมชันแนวสาระบันเทิงเพ่ือ
ประชาสมัพันธ,โครงการพัฒนาท(องถ่ิน 

อาจารย
เอกวิทย
 สิทธิวะ 
เขียนตำรา  
 

รายวิชาเทคโนโลยีถ�ายภาพดจิิตอลสำหรับงาน
มัลตมิีเดยี 

 
 ดานการพัฒนาอาจารย
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 

หลักสูตร 

อ.
ธน

พัฒ
น� 

 ว
ัฒ

นช
ัยธ

รร
ม 

อ.
วิฑู

ร 
 ส

นธ
ิป;ก

ษ� 

ผศ
.ว

ัฒ
นา

พร
  ว

ัฒ
นช

ัยธ
รร

ม 

อ.
เอ

กว
ิทย

� ส
ิทธ

ิวะ
 

ดร
.ส

มพ
ร 

พูล
พง

ษ� 

พัฒนาบุคลากรทางดานไอที เครือข-ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห-งเพ่ือ
ยกระดับสู-การเป!น Google Certified Educator ระดับท่ี 1 18 กุมภาพันธ
 
2565 

     

การจัดทำบทเรียนออนไลน
 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลัง 
หน-วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) 6 – 7 มกราคม 2565      



16 
 

หลักสูตร 

อ.
ธน

พัฒ
น� 

 ว
ัฒ

นช
ัยธ

รร
ม 

อ.
วิฑู

ร 
 ส

นธ
ิป;ก

ษ� 

ผศ
.ว

ัฒ
นา

พร
  ว

ัฒ
นช

ัยธ
รร

ม 

อ.
เอ

กว
ิทย

� ส
ิทธ

ิวะ
 

ดร
.ส

มพ
ร 

พูล
พง

ษ� 

หลักสูตรเสริมสรางการรับรูท่ีแข็งแกร-ง ดานความปลอดภัยทางไซเบอร
 จัดโดย 
สำนักงานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร
แห-งชาติ (สกมช.)  
8 ตุลาคม 2564 

     

องค
ความรูดานทรัพย
สินทางปMญญาสำหรับองค
กร 20-21 ธันวาคม 2564      

การใชงานทรัพย
สินทางปMญญาในการเรียนการสอน 27 – 28 ธันวาคม 2564      

การวิจัยกับการคุมครองทรัพย
สินทางปMญญา 22 – 23 ธันวาคม 2564      

กาวสู-มหาวิทยาลัยดิจิทัลดวยกลุ-มขอมูลราชภัฏ 28 – 29 มิถุนายน 2564      
ICDL Profile Certificate Module Application Essentials MS Office 
2016/1.0 26 เมษายน 2565 

     

การอบรม Retreat ต-ออายุผูประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
วันท่ี 19 พ.ค. 65  ณ มรภ.กำแพงเพชร 

     

รวม 5 5 4 4 2 
   

 คณะกรรมการประจำหลักสูตร สรุปผลการเขาร-วมพัฒนาตนเอง พบว-า อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต้ังแต- 2 ครั้งข้ึนไปต-อป8 และมีการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
อย-างต-อเนื่อง   
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทบทวนกระบวนการตามแผนท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป8พบว-าอาจารย
ประจำหลักสูตร อยู-ในข้ันตอนกระบวนการส-งเสริมการทำผลงานวิชาการ การศึกษาต-อ และ
พัฒนาทักษะท่ีจำเป!นต-อการจัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน โดยมีประธานหลักสูตรเป!น
ผูกำกับและติดตามใหเป!นไปตามแผนท่ีกำหนดไว จึงมีมติใหปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและทักษะท่ีจำเป!น 
อย-างต-อเนื่อง 
 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการหลักสูตรเสนอ ใหมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและทักษะท่ีจำเป!น ดังต-อไปนี้  
 1.ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดานการเขียนโปรแกรม องค
ประกอบศิลปL การวาดเสน  
การถ-ายภาพดิจิตอล การเขียนบทและสรางสตอรี่บอร
ด การผลิตวิดีโอ งานแอนิเมชัน 2 มิติ และการเป!น
ผูประกอบการในธุรกิจดิจิตอล 
 2. ทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสาร และนำเสนอทางธุรกิจ  
 3. ทักษะในการออกแบบการสื่อสารระหว-างผูใชกับระบบ และสามารถพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย 
 4. ทักษะในการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ การสรางวิชวลเอฟเฟกต
 และเลือกใชเสียงท่ีเหมาะสม ในงาน
ภาพยนตร
 โฆษณา ประชาสัมพันธ
 และเว็บไซต
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 5. ทักษะในการออกแบบและพัฒนาเกม เทคโนโลยีความจริงผสม การผลิตแอนิเมชัน 3 มิติขั ้นสูง และ 
การผลิตมัลติมีเดียเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน  

6. ทักษะดานการจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และกระบวนการหลังการผลิต 
 7. ทักษะความเชี่ยวชาญในการใชโปรแกรมและประยุกต
ใชอุปกรณ
หรือเครื่องมือท่ีเก่ียวของในการผลิตงาน
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เป*าหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป*าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
 3 3   
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ตัวบ�งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย�  
1.  ร1อยละอาจารย�ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

อาจารย
ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป!นคะแนน 5 คะแนน 
ค-ารอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตรท้ังหมด
 × 100 

= 
1

5
×100=20 

 

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ท่ีกำหนดใหเป!นคะแนนเต็ม 5

 × 5 

คะแนนท่ีได =  
20

20
 × 5 = 5 

 
2.  ร1อยละอาจารย�ท่ีมีตำแหน�งทางวิชาการ 

อาจารย
ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน มีตำแหน-งทางวิชาการ จำนวน 2 คน คิดเป!นคะแนน 3.33 คะแนน 
คำนวณค-ารอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน-งทางวิชาการ 

จำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน-งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตรท้ังหมด
 × 100 =  

2

5
× 100 = 40 

 

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน-งทางวชิาการ

รอยละของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน-งทางวชิาการ

ท่ีกำหนดใหเป!นคะแนนเต็ม 5

 × 5 

 

คะแนนท่ีได =  
40

60
 × 5 = 3.33 

 
 
3.  ผลงานวิชาการของอาจารย� 

อาจารย
ประจำหลักสูตรมีผลงานวิชาการ คิดเป!นคะแนน 1.0 คะแนน 
ชื่ออาจารย
 ชื่อผลงาน น้ำหนัก 

ผศ.ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม ธนพัฒน
  วัฒนชัยธรรม (2564). "การศึกษาผลสมฤทธ์ิของใชอินโฟกราฟKกใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณศึีกษา ระบบรับ-ส-งและติดตามเอกสาร
การเบิกจ-ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
”  รายงานสบืเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัย
พายัพ พ.ศ. 2564 

0.20 
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1. คำนวณค-ารอยละของผลรวมถ-วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

ผลรวมถ-วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจำหลักสตูร

จำนวนอาจารย
ประจำหลกัสูตรท้ังหมด
 × 100 

 
0.20

5
 × 100 =  4.00 

 
2. แปลงค-ารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =

รอยละของผลรวมถ-วงน้ำหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย
ประจำหลักสตูร

รอยละของผลรวมถ-วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย
ประจำหลักสตูรท่ีกำหนดใหเป!นคะแนนเตม็ 5

 × 5 

 

คะแนนท่ีได =  
�

�
 × 5 = 1.00   ดังนั้นจึงคิดเป!น 1 คะแนน 

คะแนนรวมของคุณภาพอาจารย
 (5 + 3.33 + 1) / 3 = 3.11 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เป*าหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป*าหมาย 

4.2 คุณภาพอาจารย
 3.20 3.11   
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 ตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 
1. การคงอยู-ของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรไดสรุปอัตรากำลังของอาจารย
ประจำหลักสูตรท่ีมีอัตราคงอยู-และอัตราเกษียณ/
ลาออกเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

ป5การศึกษา 
จำนวน 
คงอยู� 

การเปลี่ยนแปลง 
จำนวนเกษียณ/

ลาออก 
หมายเหตุ 

2562 5 - - คิดเป!น 100% 

2563 5 - - คิดเป!น 100% 

2564 5 - - คิดเป!น 100% 
 
 
 

2. มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย
ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คนโดย
แบ-งเป!น 3 ดาน  

ในการแปลความหมายขอมูลท่ีเป!นค-าเฉลี่ย จะใชเกณฑ
ในการแปลผล ผลการประเมินป8การศึกษา 2564 ดังนี้  
   ค-าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด 
   ค-าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง พึงพอใจนอย 
   ค-าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   ค-าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ค-าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน และ ค-าเฉลี่ยในป8 2564 ดังนี้ 
 

ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 
รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย 

แปลความ 
2562 2563 2564 

1. เกณฑ
คุณสมบัติในการรับและแต-งต้ังอาจารย
ประจำสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน
ของสถาบันและของหลักสูตร 

4.20 4.20 4.20 มาก 

2. กลไกการคัดเลือกอาจารย
มีความเหมาะสมและโปร-งใส 4.80 4.80 4.80 มากท่ีสุด 

3. การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารย
เป!นไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.80 4.80 4.80 มากท่ีสุด 

4. มีส-วนร-วมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 4.40 4.40 4.40 มาก 

5. การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย
มีความชัดเจนและเหมาะสม 4.40 4.40 4.40 มาก 

6. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารย
ผูสอน 4.20 4.40 4.40 มาก 

7. จำนวนภาระงานสอนของอาจารย
ที่เป!นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.40 3.20 3.40 ปานกลาง 

8. อาจารย
ใหม-ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.00 4.00 4.00 มาก 

9. การบริหารหลักสูตร ไดรับความร-วมมือและความช-วยเหลือจากหน-วยงานอื่นที่มีความ
เกี่ยวของกันอย-างเหมาะสม 

4.20 4.20 4.60 มากท่ีสุด 

10. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหว-างอาจารย
ทั้งในและระหว-างหลักสูตร 4.40 4.40 4.40 มาก 
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ด1านการกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย� 

รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย 
แปลความ 

2562 2563 2564 

11. การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย-างนอยก-อนการเปKดสอนในแต-ละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

4.80 4.80 4.80 มากท่ีสุด 

12. การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปKดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.40 4.40 4.80 มากท่ีสุด 

13. การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป8การศึกษา  

4.20 4.20 4.40 มาก 

14. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถามี) อย-างนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปKดสอนในแต-ละป8การศึกษา 

4.80 4.80 4.20 มาก 

15. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ-มเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.80 4.80 4.80 มากท่ีสุด 

16. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4.60 4.60 4.80 มากท่ีสุด 

17. การประเมินการสอนของอาจารย
 และนำผลมาใชในการส-งเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย
 

4.80 4.80 4.80 มากท่ีสุด 

 
การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย� 

รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย 
แปลความ 

2562 2563 2564 

18. ไดรับการส-งเสริมใหศึกษาต-อ 3.80 3.60 3.40 ปานกลาง 

19. ไดรับการส-งเสริมใหเขาสู-ตำแหน-งทางวิชาการ 4.00 4.40 4.40 มาก 

20. ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย-างสม่ำเสมอ 4.40 4.60 4.60 มากท่ีสุด 

21. การส-งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย
 4.20 4.40 4.40 มาก 

22. การส-งเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการเขามามีส-วนร-วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส-งผลต-อการเรียนรูของนักศึกษา 

4.80 4.80 4.80 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจต�อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.38 4.41 4.43 มาก 
 

ป5การศึกษา ความพึงพอใจต�อการบริหารจัดการหลักสูตร แปลความ 

2562 4.38 มาก 

2563 4.41 มาก 
2564 4.43 มาก 

 
จากการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย
ประจำหลักสูตรต-อการบริหารจัดการหลักสูตรป8 2564 มีระดับ

ค-าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท-ากับ 4.43 ซึ่งหมายความว-าอาจารย
มีความพึงพอใจระดับมาก และพบว-ามีแนวโนมที่ดี
ข้ึนจากป8ท่ีผ-านมาเนื่องจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร มีเพียงจำนวนภาระงานสอนของอาจารย
ท่ีเป!นจริงใน
หลักสูตรมีความเหมาะสม มีผลความพึงพอใจในระดับปานกลาง เพราะเนื ่องจากอาจารย
มีตำแหน-งทาง 
การบริหาร และมีจำนวนคาบสอนเกินภาระงานขั้นต่ำ ทางหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีแนวทางในการปรับปรุงคือ 
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เสนอสาขาวิชาใหจัดทำแผนเพิ่มอาจารย
ผูสอน หรืออาจารยพิเศษ เพื่อแบ-งเบาภาระงาน และในวิชาที่มีการจัดการเรียน 
การสอนภาคทฤษฎีใหทำการสอนแบบรวมหมู- หรือสอนผ-านช-องทางออนไลน
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เป*าหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป*าหมาย 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย
 3 3   
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
1. การรับนักศึกษา 
เป"าหมายเชิงปริมาณ : รับนักศึกษาจำนวน 40 คน 
เป"าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาท่ีรับเข�ามามีคุณสมบัติดังนี้ 
- ผู�ท่ีสำเร็จการศึกษาไม'ต่ำกว'าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังสายวิทย. สายศิลป/ หรือเทียบเท'า  
- ความรู�พ้ืนฐานทางด�านศิลปะ มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค. ไม'มีความผิดปกติในการสื่อสาร และมีแฟ7มสะสมงาน

มาประกอบการพิจารณา โดยมีคะแนนสัมภาษณ.ไม'น�อยกว'าร�อยละ 60 
- มีเจตคติท่ีดี และความเข�าใจในการเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
- มีประสบการณ.ในการทำงาน หรือมีความสนใจท่ีประกอบอาชีพ ในด�านมัลติมีเดีย และแอนนิเมชัน 

 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 1. จัดทำแผนในการรับนักศึกษา และกำหนดเกณฑ.คุณสมบัติ  และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาตามระเบียบ
ข�อบังคับของการคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาต'อของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.   

2. ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ.หลักสูตร พิจารณาจากฐานข�อมูลนักศึกษาใหม' ป@การศึกษาท่ีผ'านมา 
3. ประชาสัมพันธ.ช'องทางการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข�าศึกษาต'อ 
4. ประกาศรับสมัครผ'านกระบวนการรับสมัครของมหาวิทยาลัย  
5. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน 
6. ประชุมเพ่ือการทบทวน และปรับปรุงระบบและกลไกในการรับสมัครนักศึกษาในป@การศึกษาถัดไป 

 
ผลการดำเนินงาน   
 1. ในป@การศึกษา 2564 วางเป7าหมายการรับนักศึกษา จำนวน 40 คน ตาม มคอ.2 และแจ�งจำนวนไปทาง
สำนักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ฯ ก'อนที่จะมีการเปDดรับ
สมัคร 

 2. ทางคณะกรรมการได�จัดประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ.หลักสูตร พิจารณาจากฐานข�อมูลนักศึกษาใหม' 
ป@การศึกษาที่ผ'านมา โดยมีข�อเสนอให�ประชาสัมพันธ.ร'วมกับทางมหาวิทยาลัย โดยร'วมมือผ'านกิจกรรมของสำนัก
ส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร'วมกับการชื ่อประชาสัมพันธ.ออนไลน.ที ่น ิยมตามกลุ 'มเป7าหมายได�แก' LINE 
facebook YouTube เปSนต�น 

3. ทำการประสัมพันธ.การรับสมัครนักเรียนผ'านช'องทางหลักของของมหาวิทยาลัย เว็บไซต. 
www.nsru.ac.th/pr โดยได�ดำเนินการกรอกข�อมูลเก่ียวกับแนวทางการประกอบอาชีพ ช'องทางการติดต'อต'ออาจารย.
ประจำหลักสูตร และเชื่อมโยงกับเว็บไซต.ของหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน http://mt.nsru.ac.th  
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และ  Facebook NSRUDEK64 
 

 
 

4. ประกาศรับสมัครผ'าน ระบบ www.nsru.ac.th/pr ของมหาวิทยาลัย โดยสำนักส'งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

5. การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม' ทางคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีมีนโยบายให�หลักสูตร
ดำเนินการออกประชาสัมพันธ.เชิงรุกร'วมกับสำนักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยไปตามโรงเรียนกลุ'มเป7าหมาย 
และดำเนินการดังต'อไปนี้ 

  5.1 คัดกรองกลุ'มนักเรียนท่ีสนใจในหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ด�วยการให�ข�อมูล
เก่ียวกับการเรียน แนวทางการประกอบอาชีพ กิจกรรมระหว'างเรียน และเรื่องการกู�ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

  5.2 เชิญชวนนักเรียนที่สนใจจะเข�าศึกษาต'อในหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ให�เข�า 
Line Group “NSRU MTA64”  
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  5.3 สัมภาษณ.เชิงลึกเก่ียวกับความถนัด ความสนใจในงานทางด�านมัลติมีเดีย ใน Line Group “NSRU 
MTA64”  หากคณะกรรมการหลักสูตรประเมินแล�วว'านักเรียนมีความถนัดและความสนใจไม'ตรงกับเนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันจะทำการแนะนำหลักสูตรอ่ืนให�กับนักเรียนท่ีตรงกับความสนใจ   

  5.4 สมัครเข�าศึกษาต'อแบบออนไลน. เม่ือนักเรียนผ'านการคัดกรองเปSนท่ีเรียบร�อย  
 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการประชุมเพ่ือการทบทวน และปรับปรุงระบบและกลไกในการรับสมัครนักศึกษาในช'วงถัดไป 
 จากผลการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข�าศึกษาต'อระหว'างเดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 จำนวน 25 
คน  พบว'ามีจำนวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวยังไม'ได�ตามเป7าหมายท่ีวางไว� ซ่ึงจากการวิเคราะห.ระบบและกลไก พบว'า คาด
ว'าเกิดจากปnญหา 3 ประเด็น คือ  

1. นักเรียนรอการประกาศผลคะแนน TCAS จึงทำให�นักเรียนเกิดความลังเลในการเข�ารายงานตัว  
2. สื่อประชาสัมพันธ.เดิมยังไม'สามารถเข�าถึงกลุ'มเป7าหมาย 
3. ขาดช'องทางการประชาสัมพันธ.ท่ีเข�าถึงกลุ'มเป7าหมายได�อย'างท่ัวถึง 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข�าศึกษาต'อยังไม'ได�ตามเป7าหมายที่วางไว� ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะเพ่ิม
ช'องทางการประชาสัมพันธ. รวมทั ้งควรจะมีว ิธ ีการในการออกประชาสัมพันธ. เพื ่อเพิ ่มจำนวนผู �เข�าศึกษาต'อ
คณะกรรมการจึงวางแผนการประชาสัมพันธ.และรับสมัครนักศึกษาสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู�เข�าศึกษาต'อ ดีงรายละเอียดต'อไปนี้ 

1. การออกบูธตามงานอีเวนของจังหวัด 
2. กำหนดกลุ'มเป7าหมายใหม' 
3. เพ่ิมช'องทางการประชาสัมพันธ. 
4. สร�างสื่อประชาสัมพันธ.แนวใหม' 

 ซึ่งจะมีผลทำให�นักเรียนสามารถเข�ามาในกลุ'ม Line ก'อนที่อาจารย.จะออกประชาสัมพันธ.แนะแนวการศึกษา
ตามโรงเรียนต'าง ๆ  
  คณะกรรมการหลักสูตรได�มีข�อเสนอให�เพิ่มช'องทางการประชาสัมพันธ.และให�นักศึกษารุ'นพ่ีประชาสัมพันธ.ใน
การรับสมัครนักศึกษาไปยังโรงเรียนท่ีจบการศึกษา 
 คณะกรรมการหลักสูตรได�มีข�อเสนอให�เพ่ิมการเข�าถึงผู�สมัครโดยมีการขอเวลาในการแนะแนวทางการศึกษาแก'
โรงเรียนด�วยวิธีการประชาสัมพันธ.ร'วมกับการจัดกิจกรรมและการบริการวิชาการให�กับทางโรงเรียนต'าง ๆ  
 
ผลการปรับปรุงอย�างเป.นรูปธรรม 
 ในป@ 2564 พบว'ามีจำนวนนักศึกษารายงานตัวเพิ่มขึ้นอย'างมีนัยสำคัญ จากที่ได�มีการปรับปรุงกระบวนการ
ประชาสัมพันธ. และรับนักศึกษาใหม' โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมท่ีปรับปรุง ผลการดำเนินงาน 
1. การออกบูธตามงานอีเวนของจังหวัด - โดยออกบูธประชาสัมพันธ.งานเทศกาลตรุษจีน จำนวน 2 จุด กระจายในงาน เพื่อให�รองรับการ

ประชาสัมพันธ.ได�อย'างท่ัวถึง เปSนจำนวน 12 วัน 12 คืน (18 -29 ม.ค. 64) 

2. กำหนดกลุ'มเป7าหมายใหม' -กลุ'มเป7าหมายใหม' คือ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 

3. เพิ่มช'องทางการประชาสัมพันธ. - เพิ่มการกระจายช'องทางในการประชาสัมพันธ. Line Group “NSRU MT64” ในหน�าเพจเว็บไซต.
มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค.สำหรับประชาสัมพันธ.การรับสมัครเรียน 
- ประชาสัมพันธ.ผ'านทางศิษย.เก'าท่ีเปSนครูหรือบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีการสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมถึงฝากลิงค.ให�ศิษย.เก'าผ'านทางกลุ'มไลน.ของหลักสูตรแต'ละป@ จำนวน 35 โรงเรียน 

4. สร�างส่ือประชาสัมพันธ.แนวใหม' จัดทำส่ือวีดิทัศน. และแผ'นพับเพื่อออกประชาสัมพันธ.แนะแนวการศึกษาต'อ 

 
เอกสารหลักฐาน 
- แผนการรับนักศึกษา (มคอ.2) 
- เกณฑ.และวิธีการคัดเลือกนักศึกษา (มคอ.2) 
- แผ'นพับ 
- URL เว็บไซต., YouTube, Facebook และ Line 
- โครงการประชาสัมพันธ.และแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
2. การเตรียมความพร5อมก�อนเข5าศึกษา 
เป"าหมายเชิงปริมาณ : ร�อยละของนักศึกษาท่ีเข�าร'วมกิจกรรม ร�อยละ 100 
เป"าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นป@ท่ี 1 มีร�อยละอัตราส'วนการคงอยู'แนวโน�มท่ีดี 
 
ระบบและกลไกในการเตรียมพร5อมก�อนเข5า 
 1. ประชุมวางแผนการเตรียมความพร�อมก'อนเข�าศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนนิเมชัน  

2. แต'งต้ังกรรมการผู�รับผิดชอบ และกำหนดรูปแบบการประเมินความรู�พ้ืนฐาน  
3. ประเมินความรู�พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักศึกษาใหม' สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมก'อนเข�าศึกษาตามแผนท่ีกำหนด  
5. ประเมินผลกระบวนการการเตรียมความพร�อมก'อนเข�าศึกษา 
6. ปรับปรุงระบบและกลไกในการดำเนินงานด�านการเตรียมความพร�อมนักศึกษาใหม' เพื่อให�เปSนแนวทางใน

การดำเนินป@การศึกษา 2565 ต'อไป 
 
ผลการดำเนินงาน  

1. คณะกรรมการจัดประชุมวางแผนการเตรียมความพร�อมก'อนเข�าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน โดยประชุมได�มีการวิเคราะห.เพ่ือเตรียมความพร�อมของนักศึกษาให�
สามารถศึกษาและใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยได�ตลอด โดยมีมติให�ปรับเปSนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ. โควิด-19 
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 2. แต'งต้ังกรรมการผู�รับผิดชอบ และกำหนดรูปแบบการประเมินความรู�พ้ืนฐานโดยใช�ข�อมูลสรุปจากข้ันตอน
การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาใหม' ซ่ึงสรุปได�ว'านักศึกษาขาดทักษะในการใช�เครื่องมือเพ่ือสร�างสรรค.งาน
มัลติมีเดีย ในยุคโควิด-19 ด�วยเครื่องมือออนไลน. และแอพพลิเคชันบนมือถือ 
 โดยกำหนดรูปแบบ   
 1) ประเมินความรู�ผู�เรียน ด�วยการสัมภาษณ.เข�าเรียน 
 2) ผู�รับผิดชอบ คือ อาจารย.ธนพัฒน. วัฒนชัยธรรม และ ดร สมพร พูลพงษ.  
 3) ช'วงระยะเวลาดำเนินการ เดือน 3- 5 สิงหาคม 2564 
 4) รายงานและประเมินผลต'อคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมก'อนเข�าศึกษาตามแผนท่ีกำหนด จัดอบรมเรียมความพร�อม
นักศึกษาชั้นป@ 1 ป@การศึกษา 2564 ระหว'างวันท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน. โดยทีมวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  1. อาจารย.ไชยพล กลิ่นจันทร.  2. อาจารย.พิพัฒศรัณย. โพธิ์บุญ  และ 3. อาจารย.ปnญญ.
ชลี เต'าทอง ในประเด็นในการใช�เครื่องมือสร�างสรรค.งานมัลติมีเดีย เพ่ือเตรียมความพร�อมการนำเสนอ ด�วยโปรแกรม  
CANVA, Webbly.com, Plotagon Story และ Snapseed  
(http://mt.nsru.ac.th/?page=activity_details&activity_id=81 ) 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

คณะกรรมการได�มีการประชุมเพ่ือการทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อม รูปแบบออนไลน. 
เนื่องจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการอบรมเปSนลักษณะการฝ�กปฏิบัติท้ัง 4 โปรแกรม โดยใช�โทรศัพท.สมาร.ทโฟนในการ
เข�ารับการอบรม ถึงแม�ว'านักศึกษาจะเรียนรู�ได�จากรูปแบบออนไลน. แต'ยังมีความจำเปSนต�องมีอุปกรณ.เพ่ิมเติมเพ่ือใช�
ในการเรียนรู� และฝ�กปฏิบัติพร�อมกับวิทยากร จากการสำรวจหลังอบรมโปรแกรม  CANAVA พบว'านักศึกษาบางส'วน
ไม'สามารถฝ�กปฏิบัติได� เนื่องจากนักศึกษาต�องใช�โทรศัพท.สมาร.ทโฟนในการดูการสาธิตการใช�โปรแกรมของวิทยากร 

ทางคณะกรรมการหลักสูตรได�ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการอบรมโดยหลังจากท่ีผ'านการอบรมโปรแกรม 
CANVA ไปแล�ว สำหรับการอบรมในโปรแกรมต'อไป (Webbly.com, Plotagon Story และ Snapseed)  ได�มีการ
แนะนำนักศึกษา ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีนักศึกษาไม'มีเครื่องคอมพิวเตอร. ใช�โทรศัพท.สมาร.ทโฟนเครื่องเดียวในการอบรม จึงแนะนำให�
นักศึกษาไปจัดหาโทรศัพท.สมาร.ทโฟนอีกเครื่องเพ่ือใช�ในเข�าอบรมออนไลน. และอีกเครื่องสำหรับฝ�ก
ปฏิบัติ 

2) ในกรณีท่ีนักศึกษาไม'สามารถฝ�กปฏิบัติได�อย'างเต็มท่ี ทางหลักสูตรจึงได�มีการบันทึกการอบรม ซ่ึงจะทำให�
นักศึกษาสามารถฝ�กปฏิบัติ และทบทวนได�  
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ผลการปรับปรุง 
ทางคณะกรรมการหลักสูตรได�มีการติดตามจากการสำรวจหลังอบรมโปรแกรม  พบว'าผลการปรับปรุง

กระบวนการฝ�กอบรมเตรียมความพร�อมรูปแบบออนไลน. อีก 3 โปรแกรม (Webbly.com, Plotagon Story และ 
Snapseed) ทำให�นักศึกษาสามารถทบทวน และฝ�กปฏิบัติตามเปSนไปตามผลลัพธ.การเรียนรู�ของโครงการ 

 
เอกสารหลักฐาน 
- ผลการประเมินความรู�พ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
ป@การศึกษา 2564 
- รายงานโครงการเตรียมความพร�อมก'อนเข�าศึกษา เพ่ือเสริมทักษะพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
- โครงการขอต้ังงบประมาณรายจ'ายฯ 
- ข�อคำถามในการสอบสัมภาษณ. 
- แบบทดสอบความรู�ด�านคอมพิวเตอร.และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คำสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เป"าหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป"าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 4   
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
1. การควบคุมการดูแลการให'คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เป+าหมายเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจในการให�คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษา ไม�น�อยกว�า  3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5   
เป+าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทุกคนได�รับคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการดำเนินชีวิตจากอาจารย-ท่ีปรึกษา 
 
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให'คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

1. แต�งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษาและหน�าท่ีของอาจารย-ท่ีปรึกษา  
2. แต�งต้ังคณะกรรมการดูแล ปรับปรุงข�อมูลเว็บไซต-หลักสูตร สำหรับบริการนักศึกษา 
3. แต�งต้ังคณะกรรมการดูแลผ�านช�องทางออนไลน- 
4. ดำเนินการควบคุมดูแลให�คำปรึกษาและแนะแนวแก�นักศึกษา 
5. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมดูแลให�คำปรึกษาและแนะแนวแก�นักศึกษา 
6. ประเมินและปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลการให�คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษา 

 
ผลการดำเนินงาน  
1. แต�งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษาและหน�าท่ีของอาจารย-ท่ีปรึกษา  
ในป8การศึกษา 2564 ได�เสนอแต�งต้ังอาจารย-ท่ีปรึกษา ดังนี้  

- หลักสูตร วท.บ. 4 ป8 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ชั้นป8ท่ี 1 (เข�าศึกษา ป8 2564)  
อาจารย-ท่ีปรึกษา คือ  อาจารย-วิฑูร สนธิป@กษ-   และอาจารย-เอกวิทย- สิทธิวะ 

- หลักสูตร วท.บ. 4 ป8 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ชั้นป8ท่ี 2 (เข�าศึกษา ป8 2563)  
อาจารย-ท่ีปรึกษา คือ  ผู�ช�วยศาสตราจารย-ธนพัฒน- วัฒนชัยธรรม และอาจารย- ดร.สมพร พูลพงษ- 

- หลักสูตร วท.บ. 4 ป8 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นป8ท่ี 3 (เข�าศึกษา ป8 2562)  อาจารย-ท่ีปรึกษา คือ  
ผู�ช�วยศาสตราจารย-วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม และอาจารย-กาญจนา  ยลสิริธัม 

- หลักสูตร วท.บ. 4 ป8 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นป8ท่ี 4 (เข�าศึกษา ป8 2561)  อาจารย-ท่ีปรึกษา คือ 
อาจารย-วิฑูร สนธิป@กษ-   และอาจารย-เอกวิทย- สิทธิวะ 

และในป8การศึกษา 2565 ได�ประชุมเตรียมความพร�อมกำหนดอาจารย-ท่ีปรึกษา คือ อาจารย-ท่ีปรึกษา คือ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย-วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม และอาจารย-กาญจนา  ยลสิริธัม 

ช้ันป2ท่ี 1/2564 2/2564 
ชั้นป8ท่ี 1 (เข�าศึกษา ป8 2564)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 

ชั้นป8ท่ี 2 (เข�าศึกษา ป8 2563)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 

ชั้นป8ท่ี 3 (เข�าศึกษา ป8 2562)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 

ชั้นป8ท่ี 4 (เข�าศึกษา ป8 2561)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 
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2. แต�งต้ังคณะกรรมการดูแล ปรับปรุงข�อมูลเว็บไซต-หลักสูตร 
โดยในป8 2564 คณะกรรมการประจำหลักสูตร ได�ดำเนินการแต�งตั้งคณะกรรมการดูแล ปรับปรุงข�อมูลเว็บไซต-

หลักสูตร โดยแบ�งความรับผิดชอบในการดูแลข�อมูลแต�ละด�าน โดยมีการวางกำหนดเปEาหมายเดือนละอย�างน�อย 1 
ครั้ง/ด�าน ดังนี้  

ท่ี รายช่ือ ด�านท่ีรับผดิชอบ 

1 ผศ.ธนพัฒน-  วัฒนชัยธรรม ด�านวิชาการและการเรียน 

2 อาจารย-วิฑูร สนธิป@กษ-   ด�านกิจกรรมนักศึกษาและการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3 ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ด�านการส�งเสริมการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 

4 อาจารย- ดร.สมพร พูลพงษ- ด�านทุนการศึกษาและอาชีพเสริมระหว�างเรยีน 

5 อาจารย-เอกวิทย- สิทธิวะ  การประกวดแข�งขันและนำเสนอผลงาน 

6 อาจารย-กาญจนา  ยลสิริธัม ด�านศิลปวัฒนธรรม  
  

 
 

เว็บไซต- http://mt.nsru.ac.th 
3. แต�งต้ังคณะกรรมการดูแลผ�านช�องทางออนไลน- 
 และจัดให�มีช�องทางการติดต�อสื่อสารระหว�างอาจารย-ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในช�องทางต�อไปนี้ 

1)  Facebook Page https://www.facebook.com/mtnsruchannel 
2)  Line Group “NSRU MT55”, “NSRU MT56”, “NSRU MT57”, “NSRU MT58” , “NSRU MT59”, 

“NSRU MT60”, “NSRU MT61” “NSRU MT62” “NSRU MTA63-1” “NSRU MTA63-2” “NSRU MTA64” 
“NSRU MTA64-เทียบโอน”  และ “NSRU MTA65” 
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4. ดำเนินการควบคุมดูแลให�คำปรึกษาและแนะแนวแก�นักศึกษา 
 โดยหลักสูตรได�มอบหมายให�อาจารย-ท่ีปรึกษา ดำเนินการนัดหมายท่ีสะดวกให�คำปรึกษาและนัดหมายเปjน
ตารางการเข�าพบอาจารย-ท่ีปรึกษา (Home Room) ในบ�ายวันพุธของทุกสัปดาห-ท้ังภาคเรียนท่ี 1/2564 และ 2/2564 

ช้ันป2ท่ี 1/2564 2/2564 
ชั้นป8ท่ี 1 (เข�าศึกษา ป8 2564)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 

ชั้นป8ท่ี 2 (เข�าศึกษา ป8 2563)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 

ชั้นป8ท่ี 3 (เข�าศึกษา ป8 2562)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 

ชั้นป8ท่ี 4 (เข�าศึกษา ป8 2561)   พุธ 13.30 – 15.30 น. พุธ 13.30 – 15.30 น. 
5. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมดูแลให�คำปรึกษาและแนะแนวแก�นักศึกษา 

จากการดำเนินการให�คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก�นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในป8การศึกษา 2564
คณะกรรมการประจำหลักสูตรพบประเด็นการขอคำปรึกษา จึงมีมติให�ดำเนินการ แก�ไขป@ญหาดังนี้ 

1) ให�ข�อมูลแหล�งทุนการศึกษา แหล�งกู�ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และให�คำแนะนำทำงานพิเศษนอกเวลา
เรียน หรือระหว�างปmดภาคการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให�นักศึกษาเข�าร�วมการประกวด การแข�งขันชิงทุนการศึกษา 

2)  ทำการรวบรวม เอกสาร เช�น คู�มือการจัดทำเล�มโครงงาน แบบฟอร-มท่ีใช�ในการทำเล�มจบ 
http://mt.nsru.ac.th/?page=doc_download 

3) มอบอาจารย-ที ่ปรึกษาตรวจสอบสรุปผลการเรียนนักศึกษา จากเว็บไซต-กลุ �มงานทะเบียนและ
ประมวลผล สำนักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือกำกับ ติดตามนักศึกษาท่ีเสี่ยงต�อการพ�นสภาพนักศึกษา 

4) มอบอาจารย-ที่ปรึกษา ตรวจสอบผลการสอบประกันคุณภาพทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร- พร�อม
ท้ังกระตุ�นนักศึกษาให�วางแผนการสมัครสอบและดำเนินการสอบให�เสร็จสิ้น ภายในภาคเรียนท่ี 2 ของชั้นป8ท่ี 3 เพ่ือจะ
ได�ออกฝvกประสบการณ-วิชาชีพตามแผนการ  
 และได�ทำการประเมินผลการควบคุมการดูและการให�คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษา ในป8
การศึกษา 2564 โดยให�นักศึกษาแต�ละชั้นป8 ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีผลการประเมินมากกว�า 3.51 ดังรายละเอียด 
 

รายการประเมิน ค�าเฉล่ีย การแปลความ 
1. ได�รับความสะดวกในการติดต�อกับอาจารย-ท่ีปรึกษา 4.27 มาก 
2. ช�องทางติดต�อกับอาจารย-ท่ีปรึกษามีเพียงพอ 4.32 มาก 
3. อาจารย-ที่ปรึกษาให�คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การ
เรียน การใช�ชีวิตระหว�างเรียน 

4.46 มาก 

4. อาจารย-ที ่ปรึกษาให�ความสนใจติดตามผลการเร ียนของ
นักศึกษาและช�วยเหลือให�นักศึกษาเรียนเปjนไปตามระยะเวลา
ของหลักสูตร 

4.51 มากท่ีสุด 

5. อาจารย-ที่ปรึกษาให�ความช�วยเหลือแก�นักศึกษาในด�านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด�านวิชาการและการใช�ชีวิต 

4.39 มาก 

 4.39 มาก 
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การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประเมินกระบวนการเก่ียวกับการควบคุมการดูแลการให�คำปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก�นักศึกษา พบว�ามีประเด็นท่ีเปjนข�อสังเกต เรื่องอาจารย-ท่ีปรึกษาให�ความช�วยเหลือแก�นักศึกษาในด�านอ่ืน ๆ 
ได�แก� การหาความรู�เพ่ิมเติมระหว�างสถานการณ-โควิด-19 การเลือกใช�แอปพลิเคชันท่ีช�วยในการส�งเสริมการเรียน 
รวมถึงการใช�ชีวิตสถานการณ-โควิด-19  
 คณะกรรมการพบว�าผลกระทบของสถานการณ-โควิด-19 มีผลต�อการเรียนรู�ทักษะและรายได�ของครอบครัว
ของนักศึกษา จึงเสนอปรับปรุงกระบวนการเพ่ิมเติม คือ เพ่ิมกลไกการส�งเสริมการเข�าประกวดและแข�งขัน เพ่ือฝvก
ทักษะ และเตรียมความพร�อมเข�าสู�โลกของการทำงานจริง และเปjนแหล�งทุนการศึกษาเพ่ิมเติมระหว�างเรียน โดยมี
ผู�รับผิดชอบคือ ผศ.วัฒนะพร วัฒนะชัยธรรม  
  
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

 ในป8การศึกษา 2564 ได�มีการปรับปรุงกลไกโดยเน�นในเรื่อง ความสะดวกในการติดต�อกับอาจารย-ท่ีปรึกษา 
และ ช�องทางติดต�อกับอาจารย-ท่ีปรึกษามีเพียงพอ 
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การประเมิน ระบบและกลไกเดิม ระบบและกลไกปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

ความสะดวกใน
การติดต�อกับ
อาจารย-ท่ีปรึกษา 
 

ตารางการเข�าพบ
อาจารย-ท่ีปรึกษา 
(Home Room) ใน
บ�ายวันพุธของทุก
สัปดาห- 13.30 – 
15.30 น. 

- ปรึกษาผ�านระบบการ
ประชุมออนไลน-ผ�าน Google 
Meet เพ่ิมระยะเวลาให�
คำปรึกษา นอกเวลาเรียน 
 
 

สามารถแก�ป@ญหาได� เช�น   
-นักศึกษา ชำระเงินครบแล�ว แต�ไม�
สามารถดูผลการเรียนได� 
อาจารย-ให�คำปรึกษา โดยดูข�อมูล
นักศึกษาและพบว�า นักศึกษายัง
ไม�ได�ประเมินผู�สอน 
- นักศึกษาปรึกษาเรื่องเรียนใน
หลักสูตร เนื่องจากผู�ปกครองมีความ
ประสงค-ให�ย�ายไปเรียนสาขาอ่ืน โดย
ขอให�อาจารย-ช�วยสื่อสารกับ
ผู�ปกครองให�เข�าใจ 

ช�องทางติดต�อกับ
อาจารย-ท่ีปรึกษา 
 

 LINE กลุ�มของแต�ละ
ชั้นป8และเฟซบุzก ของ
หลักสูตร 

 
 
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร'างทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี 21 
เป+าหมายเชิงปริมาณ :  

- นักศึกษาทุกคนได�รับการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 
- นักศึกษาสามารถประกวดแข�งขันในระดับประเทศ อย�างน�อยป8ละ 1 กลุ�ม 

เป+าหมายเชิงคุณภาพ :  

- นักศึกษาทุกคนต�องมีความรู�ความสามารถตามศตวรรษท่ี 21 

 
ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร'างทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี 21 

1. วางแผนการดำเนินงานในแต�ละโครงการ โดยพิจารณากำหนดผู�รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน ตลอดจน
นักศึกษากลุ�มเปEาหมายในการเข�าร�วมโครงการ และดำเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีกำหนดไว� 

2. ดำเนินโครงการตามแผนท่ีวางไว� 
3. ประเมินผลการจัดโครงการในแต�ละโครงการ  
4. กระบวนการจัดการความรู� เพ่ือถ�ายทอดประสบการณ-จากรุ�นพ่ีสู�รุ�นน�อง  
5. คณะกรรมการประจำหลักสูตรร�วมกันเปjนพ่ีเลี้ยงเพ่ือส�งผลงานเข�าประกวดแข�งขันในระดับประเทศ 
6. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประเมินและปรับปรุงกระบวนการ  

 
ผลการดำเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรวางแผนการดำเนินงานในแต�ละโครงการ โดยพิจารณากำหนดผู�รับผิดชอบ
โครงการและคณะทำงาน ตลอดจนนักศึกษากลุ�มเปEาหมายในการเข�าร�วมโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด�วย 1) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ 
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สื่อ และเทคโนโลยี  3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงเปjนทักษะท่ีจำเปjนต�อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยในแต�ละ
โครงการมีการกำหนด ผู�รับผิดชอบโครงการ และนักศึกษากลุ�มเปEาหมายในการเข�าร�วมโครงการ และได�เสริมทักษะท่ี
จำเปjนคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพทางด�านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รวมท้ังมีการสนับสนุน ส�งเสริม
ให�นักศึกษาส�งผลงานทางด�านมัลติมีเดียเข�าประกวด แข�งขันในรายการต�าง ๆ โดยแต�ละป8จะมีโครงการต�อเนื่องท่ี
น�าสนใจจะส�งประกวด เช�น True Young Producer Award และ Thailand Animator Festival และการประกวดท่ี
จัดข้ึนเฉพาะกิจ 

ชื่อโครงการ 
กลุ�ม 

เป+าหมาย 
(ชั้นป2) 

ทักษะการ
เรียนรู'ใน

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา
สำหรับนักศึกษาป8 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

1 A, B 4 - 

การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
หัวข�อ: และเทคโนโลยีแพลตฟอร-ม Metaverse 
ระหว�างวันท่ี 26-27 กุมภาพันธ- 2565 สถานท่ีจัดอบรมแบบ
ออนไลน-ด�วยโปรแกรม ZOOM Meetings  

2  A, B, C 2 - 

การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
หัวข�อ: โลกแห�งการเรียนรู�ท่ีขับเคลื่อนด�วยเกม 
(Gamification)  5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถานท่ีจัดอบรม
แบบออนไลน-ด�วยโปรแกรม ZOOM Meetings 

2  A, B, C 2  

ดทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี 21  
A) ทักษะชีวิตและอาชีพ    B)  ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม C) ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลย ี
 

2. ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการ เปjนไปตามแผนดังตารางต�อไปนี้ 

โครงการ ชั้นป2 

ทัก
ษะ

ชีวิ
ตแ

ละ
อา

ชีพ
 

ทัก
ษะ

กา
รเรี

ยน
รู'แ

ละ
นวั

ตก
รร

ม 

ทัก
ษะ

สา
รส

นเ
ทศ

สื่อ
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ยี 

ผลท่ีได'รับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา
สำหรับนักศึกษาป8 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
อ.ธนพัฒน> วัฒนชัยธรรม 
ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม  
ดร.สมพร พูลพงษ> 

1 / /  - เรยีนรู�ทกัษะการใช�ชวีิต และ 
การทำงานเปjนทีม 
- การใช�เครือ่งมอืสร�างสรรค-งานมัลติมีเดีย เพ่ือ
เตรยีมความพร�อมการนำเสนอ ด�วยโปรแกรม  
CANVA, Webbly.com, Plotagon Story 
และ Snapseed 
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โครงการ ชั้นป2 

ทัก
ษะ
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ทัก
ษะ
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สื่อ
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ะเ
ทค

โน
โล

ยี 

ผลท่ีได'รับ 

การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หัวข�อ: และเทคโนโลยีแพลตฟอร-ม Metaverse ระหว�าง
วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ- 2565สถานท่ีจัดอบรมแบบ
ออนไลน-ด�วยโปรแกรม ZOOM Meetings  
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

2 / / / -  การใช�โปรแกรม  Gather.town พ้ืนที่สังคม
ออนไลน- 
- การสร�างพ้ืนที่ส�วนตัวบนโลกเสมือน spatial.io  

การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
หัวข�อ: โลกแห�งการเรียนรู�ท่ีขับเคล่ือนด�วยเกม 
(Gamification)  5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถานท่ีจัด
อบรมแบบออนไลน-ด�วยโปรแกรม ZOOM Meetings  
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

2 / / / - การออกแบบตัวละคร และแอนนเิมชัน โดยการ

ใช�โปรแกรม 3 มิติ AUTODESK MAYA 
- ทกัษะความคิดสร�างสรรค- 

- นกัศึกษาเกดิทกัษะด�านความรู�พัฒนาทกัษะอาชีพ

ด�านเทคโนโลยมีัลติมเีดียให�ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เกิดการริเริ่มสร�างสรรค- และเปjนตัวของ
ตัวเอง 
- เตรยีมความพร�อมและสร�างความมั่นใจให�
นักศึกษาก�อนออกฝvกประสบการณ- และการ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

 

และได�เข�าร�วมโครงการท่ีจัดโดยคณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี ซ่ึงเปjนโครงการเพ่ิมเติม  

โครงการ ชั้นป2 

ทัก
ษะ
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ผลท่ีได'รับ 

การอบรมภาษาอังกฤษ CEFR 
คณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
อ.เอกวิทย> สิทธิวะ 

4 / /  - ได�ความรู� ความเข�าใจ ด�านทักษะการใช�
ภาษาอังกฤษ 
- การเตรียมความพร�อมในการสอบวัดระดับ
ความรู�ภาษาอังกฤษ CEFR 

 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการคณะกรรมการประจำหลักสูตรประเมินผลการดำเนินงาน กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ทุกโครงการมีผลประเมินความพึงพอใจในการเข�าร�วม
กิจกรรมในเกณฑ-ดี 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการประจำหลักสูตรพบว�าในการวางแผนการดำเนินงานในแต�ละโครงการ โดยพิจารณาจากการ
กำหนดผู�รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน กลุ�มเปEาหมายในการเข�าร�วมโครงการ ได�ผลตอบรับจากนักศึกษาเปjน
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อย�างดี ไม�ว�าจะเปjนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต�าง ๆ หรือการสนับสนุน ส�งเสริมให�นักศึกษาส�งผลงานทางด�าน
มัลติมีเดียเข�าประกวด แข�งขัน ทำให�นักศึกษาได�รับประสบการณ-เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะ
การเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
  คณะกรรมประจำหลักสูตร ได'เสริมทักษะโดย 
 1. ให�รุ�นพ่ีท่ีมีประสบการณ-ส�งผลงานเข�าประกวดแข�งขันมา ถ�ายทอดเทคนิควิธีการ สร�างผลงานให�ตอบโจทย-
การแข�งขัน  
 2. จัดทีมท่ีปรึกษาเฉพาะกลุ�ม เพ่ือแนะนำ เทคนิค ตรวจสอบ และตอบป@ญหาในการผลิตชิ้นงานก�อนเข�า
ประกวด 
 3. จำลองสถานการณ-จริง ในการประกวด เพ่ือให�เสริมสร�างประสบการณ-ก�อนไปประกวดแข�งขันจริง 
 
ผลจากการปรับปรุง อย�างเป@นรูปธรรม 
 จากการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ส�งผลให�นักศึกษามีทักษะ ความรู� 
สามารถผลิตผลงานเข�าร�วมการประกวดแข�งขันในระดับประเทศ ภูมิภาค และภายในมหาวิทยาลัย 
 โดยในป" 2564 ได�มีนักศึกษา ส�งผลงานเข�าร�วมแข�งขัน 4 การแข�งขัน คือ  
 1. การนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด�านคอมพิวเตอร4ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 10 (AUC2) 

 รางวัล Good  รหัสบทความ O-MCG-0012 ชื่อบทความ "How To เลือกใช�หน�ากากอนามัย
อย�างถูกต�อง" 

- นางสาวศิรินันท4 ทองดี นักศึกษาชั้นป" 4 (MT-61) 
- นางสาวเบญจรัตน4 ปวโรภาส นักศึกษาชั้นป" 4 (MT-61) 
- นางสาวนุชจรี อาจทวีกุล นักศึกษาชั้นป" 4 (MT-61) 
- อาจารย4ท่ีปรึกษา อาจารย4วรชนันท4 ชูทอง 

 รางวัล Excellence รหัสบทความ O-MCG-0040  ชื่อบทความ "ภาพยนตร4การ4ตูนแอนิเมชัน 3 
มิติ แบบปฏิสัมพันธ4สนับสนุนทางด�านอารมณ4และส�งเสริมความสัมพันธ4ระหว�างเพ่ือนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย เรื่อง ปาฏิหาริย4แห�งใจ"  

- นายปรมินทร4 จันทร4ศรี นักศึกษาชั้นป" 4 (MT-61) 
- นายศิริประเสริฐ มากถาวร นักศึกษาชั้นป" 4 (MT-61) 
- นายวีรวัฒน4 ศิริเลิศ นักศึกษาชั้นป" 4 (MT-61) 
- นายกฤษณะ พิลา นักศึกษาชั้นป" 4 (MT-61) 
- อาจารย4ท่ีปรึกษา อาจารย4เอกวิทย4 สิทธิวะ 

 2. ประกวดผลงานในงาน Techno Mart 2021 Thailand จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย
และนวัตกรรม 
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2.1 การประกวดออกแบบอินโฟกราฟ\ก STI for New Normal ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า 
ห ัวข �อ "โมเดลเศรษฐก ิจใหม �  BCG" จ ัดโดยกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร 4  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม  
(http://technomart2021.com/event-award)  

 น.ส.ภัสส4ศา  วารี  นักศึกษาชั้นป" 2 (MTA-63) ได�รับรางวัลชมเชย  เงินรางวัล 3,000 บาท 
2.2 การประกวดวีดิโอ ชวนคนที่ใช� ไปออนไลน4ที่ TechnoMart 2021 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม  (http://technomart2021.com/event-award) 

 นายกนกพันธุ4  เจริญสุข  นักศึกษาชั้นป" 2 (MTA-63) ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เงิน
รางวัล 5,000 บาท 

 น.ส.สุกัญญา  วงษ4ชะฎา  นักศึกษาชั้นป" 2 (MTA-63) ได�รับรางวัลชมเชย  เงินรางวัล 2,000 บาท 
 3) กิจกรรมประกวดภาพถ�าย "คนไทยร�วมใจปiองกันโควิดด�วยจิตสำนึก" สัปดาห4วิทยาศาสตร4ประจำป" 2564 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ชั้นป" 3 (MT-62)  

 นายพัชรพล ศรีแก�ว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ชั้นป" 3 (MT-62) ได�
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข�งขันการประกวดภาพถ�าย "คนไทยร�วมใจปiองกันโควิดด�วย
จิตสำนึก" สัปดาห4วิทยาศาสตร4ประจำป" 2564 

 4) การแข�งขันในการประชุมวิชาการด�านวิทยาศาสตร4 กลุ�มนวัตกรรม การบูรณาการการเรียนรู�กับการทำงาน 
(WIL)  

 รางวัลชมเชยในการแข�งขันในการประชุมวิชาการด�านวิทยาศาสตร4 กลุ�ม นวัตกรรม การบูรณา
การการเรียนรู�กับการทำงาน (WIL) ร�วมผลิตสื่อเพ่ือชุมชนโดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน ชั้นป" 2 (MTA-63) 

- 63113642036  นางสาวพิมพ4ชนก ศรีเมือง  
- 63113642041  นายนครินทร4 จันทรัตนันท4  
- 63113642044  นายเมธี ธีรพินิจกิจการ  
- 63113642045  นายสิรภพ ม่ันเขตวิทย4  
- 63113642050  นางสาวอภิญญา ใจเยียม  
- 63113642053  นางสาวปะราลี มงคลยศ  
- 63114624063  นางสาวนริศรา แก�วสุวรรณ4  
- 63113642066  นางสาวณัฐกมล หิริโอ  

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เป+าหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป+าหมาย 

3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4   
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
1. การคงอยู�ของนักศึกษา 

การอัตราการคงอยู�ของนักศึกษาประจำป�การศึกษา 2564 มีดังนี้ 

ป"
การศึกษา 

จำนวน
ท่ี

รับเข%า 
(1) 

จำนวนท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2) อัตราสำเร็จการศึกษา

ตามเกณฑ/ 
[(2)/(1)]x100 

จำนวนท่ีคง
อยู�ส้ินป"

การศึกษา 
2564 
(3) 

จำนวนท่ีออก
ระหว�างเรียน

จนส้ินป"
การศึกษา 

2564 
(4) 

ร%อยละ 
อัตราการคงอยู� 

[(1)-(4)/(1)]x100 
2560 2561 2562 2563 2564 

2559 41 - - 35 - - 85.37 - 6 85.37 

2560 53 - - - 20 7 50.94 - 26 50.94 

2561 32 - - - - 23 71.88 2 7 78.13 

2562 44 - - - - - - 32 12 72.73 

2563 64 - - - - - - 48 16 75.00 

2564 73 - - - - - - 54 19 73.97 

 
การอัตราการคงอยู�ของนักศึกษาประจำป�การศึกษา 2564 

อัตราการคงอยู�  = จำนวนนักศึกษาช้ันป�ป*จจุบัน

จำนวนนักศึกษาแรกเข/า   
× 100   

ป:จจัยท่ีมีผลกระทบต�อการคงอยู�ของนักศึกษา 
 จำนวนนักศึกษาท่ีหายไปมีสาเหตุเรียงลำดับดังนี้  

1. เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย8 
2. เนื่องจากผลการเรียน   
3. เนื่องจากย/ายสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน 

 ทางคณะกรรมการได/ให/คำปรึกษาในการแก/ป*ญหาต�อไปนี้  
1. แนะนำ วิธีการหาแหล�งทุน ได/แก� ทุน Set, ทุนนายห/างโรงปูนผู/หนึ่ง, คณะกรรมการส�งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาในวันไหว/ครู 
2. ให/คำแนะนำในการ กู/ยืมเงินจาก กองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
3. ใช/ทักษะวิชาชีพในการผลิตผลงานบริการหน�วยงานภายนอก และผู/ประกอบการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค8ดูแล เช�น งานออบแบบโลโก/ ถ�ายทำคลิปวิดีโอ การสร/างงานโมชันกราฟKก การถ�ายภาพ 
4. แนะนำการหาอาชีพเสริมระหว�างเรียน เช�น อาชีพท่ีเก่ียวกับการถ�ายภาพ การตัดต�อ พนักงาน
ร/านอาหาร ร/านสะดวกซ้ือ 
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2. อัตราสำเร็จการศึกษา  

ป"การศึกษา 
จำนวน
ที่รับเข%า 

(1) 

จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2) 

จำนวนที่คงอยู�
สิ้นป"การศึกษา 

2564 

จำนวนที่ออก
ระหว�างเรยีนจน
สิ้นป"การศึกษา 

2564 

อัตราสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ/ 

[(2)/(1)]x100 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 41 - - 35 - - - 6 85.37 

2560 53 - - - 20 7 - 26 50.94 

2561 32 - - - - 23 2 7 71.88 

 ผลการสำเร็จการศึกษามีแนวโน/มลดลง โดยมีป*จจัยท่ีมีผลกระทบต�อการสำเร็จการศึกษา  
- นักศึกษาเรียนไม�ครบตามโครงสร/าง ติด E ในหมวดต�าง ๆ  
- ไม�ส�งโปรเจค ส�งรูปเล�มไม�ทัน 
- นักศึกษาผลการเรียนต่ำกว�าเกณฑ8ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
- นักศึกษาพ/นสภาพเนื่องจากไม�ชำระค�าลงทะเบียน 

 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข%อร%องเรียนของนักศึกษา 
3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ในป�การศึกษา 2564 หลักสูตรได/ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป�สุดท/าย/บัณฑิตใหม� ที่มีต�อ
คุณภาพหลักสูตรโดยมีแนวโน/มภาพรวมดีข้ึน 

ประเด็นการประเมิน 2562 2563 2564 

1. ด/านการรับนักศึกษา  4.45 4.5 4.51 
 1.1 มีข/อมูลเก่ียวกับหลักสูตร เช�น รายวชิาที่เรียน แนวทางการประกอบอาชีพ 
กิจกรรมระหว�างเรียน  

 4.50 4.50 

 1.2 มีช�องทางการติดต�อ สอบถามข/อมูลเพื่อใช/ในการตัดสินใจเข/าศึกษา  4.56 4.60 

 1.3 มีการเสนอแนะ และให/คำแนะนำเก่ียวกับทางเลือกในการศึกษาต�อแก�
นักศึกษาทุกคนอย�างเปQนกันเอง 

 4.60 4.60 

 1.4 มีการให/ความรู/ ความเข/าใจเก่ียวกับข้ันตอนการเตรียมความพร/อมก�อน
เข/าศึกษาได/อย�างละเอียดถูกต/อง 

 4.43 4.43 

 1.5 มีการประชาสัมพนัธ8ให/นักศึกษาที่ผ�านการคัดเลือกมารายงานตัว ได/
ทันเวลาตามวนัเวลาที่กำหนด 

 4.39 4.42 

2. ด/านการเตรียมความพร/อมก�อนเข/าศึกษา  4.65 4.59 4.59 
 2.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� พร/อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข/อบังคับของ
มหาวิทยาลยั ได/อย�างเหมาะสม ชัดเจน 

 4.65 4.65 

 2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร/อมก�อนเข/าศึกษา เช�น การปฐมนิเทศ
นักศึกษา การอบรมให/ความรู/ก�อนเข/าศึกษา 

 4.71 4.71 
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ประเด็นการประเมิน 2562 2563 2564 

 2.3 มีการแนะนำการใช/ชีวิต และปรึกษาชี้แนะในเร่ืองต�าง ๆ  4.54 4.54 

 2.4 มีการแนะนำแนวเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน โครงสร/างรายวิชาเรียน 
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 4.47 4.47 

3. ด/านการควบคุมดูแลการให/คำปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก�นักศึกษาปริญญาตรี  4.55 4.37 4.40 

 3.1 ได/รับความสะดวกในการตดิต�อกับอาจารย8ที่ปรึกษา  4.22 4.35 

 3.2 ช�องทางติดต�อกับอาจารย8ทีป่รึกษามีเพียงพอ  4.29 4.29 

 3.3 อาจารย8ที่ปรึกษาให/คำปรึกษาเร่ืองการลงทะเบียนเรียน การเรียน การใช/
ชีวิตระหว�างเรียน 

 4.46 4.46 

 3.4 อาจารย8ที่ปรึกษาให/ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและ
ช�วยเหลือให/นักศึกษาเรียนเปQนไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 4.51 4.51 

 3.5 อาจารย8ที่ปรึกษาให/ความช�วยเหลือแก�นักศึกษาในด/านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด/านวิชาการและการใช/ชีวิต 

 4.39 4.39 

4. ด/านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร/างทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษที่ 
21 

4.10 4.27 4.27 

 4.1 กิจกรรมท่ีจัดใหนักศึกษา ช�วยส�งเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดานทักษะการเรียนรู/และนวัตกรรม  
 4.30 4.30 

 4.2 กิจกรรมท่ีจัดใหนักศึกษา ช�วยส�งเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดานทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี   
 4.24 4.24 

 4.3 กิจกรรมท่ีจัดใหนักศึกษา ช�วยส�งเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ฯลฯ 
 4.25 4.25 

 4.4 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา  4.30 4.30 

ค�าเฉลี่ยรวม 4.42 4.43 4.45 
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3.2 ผลการจัดการข%อร%องเรียนของนักศึกษา  
 ในป�การศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประจำ ได/กำหนดระบบและกลไก การจัดการข/อร/องเรียนของ
นักศึกษา ดังนี้ 

1. ให/นักศึกษามาร/องเรียนผ�านอาจารย8ที่ปรึกษา หรือเขียนข/อร/องเรียนผ�านไลน8กลุ�มของแต�ละชั้นป� ที่มีคณะ
กรรมกรรมประจำหลักสูตรเปQนสมาชิกกลุ�ม 

2. อาจารย8ท่ีปรึกษานำเรื่องเสนออาจารย8ประจำหลักสูตร 
3. อาจารย8ประจำหลักสูตรทำการประชุมเพ่ือพิจารณาข/อร/องเรียนและแก/ไขป*ญหาท่ีเกิดข้ึน 
4. ดำเนินการแก/ไขหรือนำเสนอข/อร/องเรียนไปตามสายงานการบังคับบัญชาต�อไป 

 
ในป�การศึกษา 2564 โดยมี จำนวนข/อร/องเรียน 2 เรื่อง คือ 
1. จากสถานการณ8โควิด-19 จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน8 พบว�านักศึกษาชั้นป� 1 ส�วนใหญ� 

ไม�มีกล/องถ�ายภาพดิจิทัล ส�งผลให/นักศึกษามีป*ญหาในการเรียนวิชาถ�ายภาพ  
การจัดการขอร%องเรียน คณะกรรมการประจำหลักสูตรได/ดำเนินการประชุม และเสนอแนวทางคือ 
1.1 ใช/โทรศัพท8เปQนอุปกรณ8การเรียนถ�ายภาพ แทนการใช/กล/องดิจิตอล 
1.2 ใช/แอพพลิเคชันแต�งภาพบนโทรศัพท8ในการเรียน ตกแต�งภาพ 
 
2. จากสถานการณ8โควิด-19 จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน8 พบว�านักศึกษาบางส�วนไม�มี

คอมพิวเตอร8 ส�งผลให/นักศึกษามีป*ญหาในการเรียนวิชาปฏิบัติ 
การจัดการขอร%องเรียน คณะกรรมการประจำหลักสูตรได/ดำเนินการประชุม และเสนอแนวทางคือ 
2.1 แจ/งให/อาจารย8ผู/สอนแบ�งกลุ�มผู/เรียน โดยสลับเวลาเรียน เพ่ือเปQนไปตามมาตรการปUองกันการแพร�เชื้อโค

วิด-19 จึง 
 2.2 แจ/งให/อาจารย8ผู/สอนเสริมการปฏิบัติเพ่ิมหลังจากท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได/  

2.3 ให/นักศึกษาสามารถศึกษาย/อนหลังได/จากระบบบันทึกจากการสอนออนไลน8  
2.4 แนะนำคอร8สเรียนออนไลน8ท่ีเสริมการเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาท่ีเก่ียวข/อง 
2.5 จัดหาคอมพิวเตอร8ให/นักศึกษายืมเรียน ในกรณีที่มีความจำเปQน และไม�สามารถดำเนินการตามแนวทาง

ข/างต/น 
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สรุปการผลการดำเนินการจดัการขอร%องเรียนของนักศึกษา 
รายการ ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนข/อร/องเรียนในรอบป�การศึกษาท่ีรายงาน 2 เรื่อง 

2. ช�องทางการรับเรื่องร/องเรียนท่ีมากท่ีสุด นักศึกษาติดต�อกับอาจารย8ท่ีปรึกษา 

3. จำนวนข/อร/องเรียนท่ีได/รับการพิจารณาและแก/ไข 2 เรื่อง 

4.  จำนวนข/อร/องเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการแก/ไข 2 เรื่อง 

5. ป*จจัยหลักท่ีทำให/ประสบความสำเร็จในการแก/ไข 1) การประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง 
2) งบประมาณ 
3) การเลือกใช/เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

6. ป*จจัยหลักท่ีไม�สามารถแก/ไขได/ (ถ/ามี) ไม�มี 

7. ผู/รับผิดชอบในการแก/ป*ญหาต�อข/อร/องเรียน ผู/ช�วยศาสตราจารย8วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 
อาจารย8เอกวิทย8 สิทธิวะ 
อาจารย8วิฑูร สนธิป*กษ8 

 
หลักฐาน 
- รายงานจำนวนนักศึกษา  
- รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำหลักสูตร 
- ระบบและกลไก การจัดการข/อร/องเรียนของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เปBาหมาย 
2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปBาหมาย 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3   
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องค/ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

 ในป�การศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558)  มีบัณฑิตผู/สำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน โดยได/สำรวจความคิดเห็นของผู/ใช/บัณฑิตต�อคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ท้ัง 5 ด/าน ด/วยแบบสอบถาม จำนวน 5 คน (ร/อยละ 
25.00 ของผู/สำเร็จการศึกษา) พบว�ามีคะแนนเฉลี่ย 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ ค�าเฉลี่ย แปลความ S.D 

1.  ด/านคุณธรรม จริยธรรม 4.49  มาก  0.82  

2.  ด/านความรู/  4.43  มาก 0.87  

3.  ทักษะทางป*ญญา 4.36  มาก 0.81  

4.  ด/านทักษะความสัมพันธ8ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.40  มาก 0.82  

5.  ด/านทักษะในการวิเคราะห8เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.31  มาก 0.80  

รวม 4.40 มาก 0.79  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เปBาหมาย 
2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปBาหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

4.50  4.40    
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 ร%อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได%งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระใน  1 ป" 

 การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได/งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ป�การศึกษา 2564 มีดังนี้ 

ข%อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร%อยละ 
จำนวนบัณฑิตท้ังหมด 20   
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ 
ภายใน 1 ป� หลังสำเร็จการศึกษา 

14 70.00 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได/งานทำภายใน 1 ป�หลังสำเร็จการศึกษา 
(ไม�นับรวมผู/ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

4 28.57 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 1 7.14 

จำนวนผู/สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทำก�อนเข/าศึกษา 2 14.28 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต�อระดับบัณฑิตศึกษา 1 7.14 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท -  - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ8ทหาร -  - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได/ประจำอยู�แล/ว -  - 

จำนวนบัณฑิตท่ียังไม�ได/ทำงานใน 1 ป� หลังสำเร็จการศึกษา 8  57.14 
หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะต/องไม�น/อยกว�าร/อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
การวิเคราะห/ผลท่ีได% 

ค�าร/อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได/งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

=

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได/งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 
 × 100 =

5 

14
 × 100 = 35.71 

= เทียบเปQนคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

คะแนนท่ีได% = 
ค�าร/อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได/งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน � ป�
���

×  5 = 35.71 

���
 ×  5 = 1.79 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เปBาหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปBาหมาย 

2.2 ร/อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได/งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ใน  1 ป� 

3.01 1.79   
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หมวดที ่4 ข�อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง 2558 สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในภาค 1 ป�การศึกษา  2564 
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หลักสูตรปรับปรุง 2563 สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในภาค 1 ป�การศึกษา  2564 
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หลักสูตรปรับปรุง 2558  สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในภาค 2 ป�การศึกษา  2564 
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หลักสูตรปรับปรุง 2563  สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในภาค 2 ป�การศึกษา  2564 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู!เรียน 
ตัวบ#งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป,าหมายเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่ได�ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม กำหนด 1 หลักสูตร 
เป,าหมายเชิงคุณภาพ : หลักสูตรและสาระรายวิชาท่ีมีความสอดคล�องตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

1. แต/งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 
2. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด�านป4จจัยนำเข�าของหลักสูตร ด�านกระบวนการของหลักสูตร ด�านผลผลิต

ของหลักสูตร ด�านองค%ประกอบของหลักสูตร และความเหมาะสมในรายวิชา รวมถึงความทันสมัยในศาสตร%ของ
รายวิชา 

3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดำเนินการจัดทำร/างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงให�
สอดคล�องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม  

4. ดำเนินการประชุมวิพากษ%หลักสูตรโดยมีผู�เชี่ยวชาญร/วมวิพากษ%ด�วย  
5. เสนอคณะกรรมการบริหารของคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการฝAายวิชาการสภา

มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม 
6. อาจารย%ประจำหลักสูตรดำเนินการใช�หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน  
7. อาจารย%ประจำหลักสูตรได�สรุปและประเมินผลกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา เพ่ือ

นำมาปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรปDการศึกษาถัดไป  
 
ผลการดำเนินงาน 

1. แต/งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 
ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีท่ี 031/2562 โดยประกอบด�วยคณะกรรมการดังนี้  

1) ดร.สมพร พูลพงษ%  ประธานกรรมการ (อาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร) 
2) นายธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม  รองประธานกรรมการ (อาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร) 
3) นางสาวลินดา อินทราลักษณ%  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
4) นายพิพัฒศรันย% โพธิ์บุญ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
5) นายอาทิตย% บัวโพซน%  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
6) นายพิเชษฐ% เดชครุฑ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
7) นายภาณุวัฒน% เฟLองจันทร%  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 
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8) นายวิฑูร สนธิป4กษ%  กรรมการ (อาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร) 
9) นางวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม กรรมการ (อาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร) 
10) นางกาญจนา ยลสิริธัม  กรรมการ (อาจารย%ผู�สอน) 
11) นายเอกวิทย% สิทธิวะ กรรมการและเลขานุการ (อาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร) 

2. สำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับ ด�านป4จจัยนำเข�าของหลักสูตร ด�านกระบวนการของหลักสูตร ด�านผลผลิต
ของหลักสูตร ด�านองค%ประกอบของหลักสูตร และความเหมาะสมในรายวิชา รวมถึงความทันสมัยในศาสตร%ของ
รายวิชา โดยมีการวิเคราะห%ผลจากการใช�หลักสูตรจาก มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7  และจากการ
สำรวจข�อมูลจากศิษย%เก/า ข�อเสนอแนะจากผู�ใช�บัณฑิต  และสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียเข�าฝOกประสบการณ%วิชาชีพ  มาวิเคราะห%เนื้อหาของแต/ละรายวิชา เพ่ือให�สอดคล�องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร%  นโยบาย Thailand 4.0 (First S-Curve และ New S-Curve) ยุทธศาสตร%ชาติ 
20 ปD (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษา
แห/งชาติ การส/งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เปdนต�น ให�สอดคล�องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดำเนินการจัดทำร/างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงให�
สอดคล�องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังต/อไปนี้ 

-  ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป�น เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพ่ือให�เกิด
ความเข�าใจในคุณลักษณะบัณฑิตมากยิ่งข้ึน  

- ปรับหลักสูตรให�มีความเหมาะสมตามข�อเสนอแนะของทุกภาคส,วน ได�แก, คณาจารย. ผู�เชี่ยวชาญพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานอย,างเหมาะสม เพ่ือให�นักศึกษาได�มีการเชื่อมโยงองค.
ความรู�ในแต,ละรายวิชาท่ีได�เรียนมา เพ่ือนำมาใช�ในการประกอบวิชาชีพ 

- ปรับให�มีการเรียนการสอนท่ีเน�นด�านการฝ5กปฏิบัติด�านแอนนิเมชันท่ีชัดเจนมากข้ึน โดยปรับเพ่ิมกลุ,มวิชา
วิชาเฉพาะด�านเลือกท่ีในกลุ,มกลุ,มวิชาแอนิเมชัน เช,น เทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหว, วัสดุพ้ืนผิว การจัดแสงและ
เรนเดอร.สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ, เทคนิคการซ�อนภาพสำหรับกระบวนการหลังผลิต, การควบคุมกระดูกข้ันสูง
สำหรับงานแอนิเมชัน,คณิตศาสตร.และฟ<สิกส.สำหรับแอนิเมชันและเกม 

-  เพ่ิมรายวิชาใหม,เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�และศึกษาเก่ียวกับแนวทาง
การศึกษาใหม,ๆ ท่ีป>จจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย,างสม่ำเสมอ รู�เท,าทันองค.ความรู�ใหม,ๆอย,างต,อเนื่อง โดยกลุ,มวิชา
เกมและเทคโนโลยีความเป�นจริง 
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โดยปรับปรุงผลลัพธ.การเรียนรู�ของนักศึกษาแต,ละชั้นป@ด�งต,อไปนี้ 
ช้ันป@ท่ี ผลลัพธ.การเรียนรู�แต,ละป@ 

1 1. มีทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเทคโนโลยมีัลตมิีเดยี ด�านการเขียนโปรแกรม องค.ประกอบศิลปD การวาดเส�น การถ,ายภาพ
ดิจิตอล การเขียนบทและสร�างสตอรี่บอร.ด การผลติวิดีโอ งานแอนิเมชัน 2 มิติ และการเป�นผู�ประกอบการในธุรกิจ
ดิจิตอล 

2. มีความรู�ทักษะด�านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสาร และนำเสนอทางธุรกิจ  
2 1. มีทักษะในการออกแบบการสื่อสารระหว,างผู�ใช�กับระบบ และสามารถพัฒนาโปรแกรมมลัติมเีดียได� 

2. มีทักษะในการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ การสร�างวิชวลเอฟเฟกต. และเลอืกใช�เสียงท่ีเหมาะสม ในงานภาพยนตร. 
โฆษณา ประชาสมัพันธ. และเว็บไซต. 

3. มีความรู� ความเข�าใจ กฎหมายและจริยธรรมทางด�านเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 

3 1. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาเกม เทคโนโลยีความจริงผสม การผลิตแอนิเมชัน 3 มิติข้ันสูง และการผลิต
มัลตมิีเดยีเพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการสอน  

2. มีทักษะด�านการจัดการการผลติมลัติมเีดียและแอนิเมชัน และกระบวนการหลังการผลติ 
3. มีความรู� หลักคณิตศาสตร. และสถิติ และสามารถประยุกต.ใช�ในการจัดทำโครงงานได� 

4 1. มีความเช่ียวชาญในการใช�โปรแกรมและประยุกต.ใช�อุปกรณ.หรือเครือ่งมือท่ีเก่ียวข�องในการผลิตงานมลัติมเีดียและ
แอนิเมชันได�อย,างเหมาะสมกับหน,วยงาน 

2. สามารถแก�ไขป>ญหาโดยใช�ประสบการณ.ทางวิชาชีพ และจากการฝ5กงาน 
ในสถานประสบการณ.  

3. มีความเป�นมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีต,อการสร�างสรรค.ช้ินงาน 

 
4. ดำเนินการประชุมวิพากษ%หลักสูตรโดยมีผู�เชี ่ยวชาญร/วมวิพากษ%ด�วย ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร%และ

เทคโนโลยีที่ 230/2562 แต/ตั้งคณะกรรมการวิพากษ%หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยประกอบด�วยคณะกรรมการ
ดังนี้ 

1) ดร.สมพร พูลพงษ%  ประธานกรรมการ 
2) นายวิฑูร สนธิป4กษ%  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวลินดา อินทราลักษณ%  ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะสถาป4ตยกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) นายพิพัฒศรันย% โพธิ์บุญ  ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เทพสตรี 
5) นายอาทิตย% บัวโพชน% ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู�ประกอบการด�าน แอนิเมชัน 2D/3D  
6) นายพิเชษฐ% เดชครุฑ  ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู�ประกอบการด�าน กราฟfกและสิ่งพิมพ% งานโฆษณา 
7) นายธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม  กรรมการ  
8) นางวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม  กรรมการ 
9) นางกาญจนา ยลสิริธัม  กรรมการ 
10) นายเอกวิทย% สิทธิวะ  กรรมการและเลขานุการ 
11) นางทัศนีย% ทรัพย%ประมวล  กรรมการและผู�ช/วยเลขานุการ 
12) นายศราวุธ ธะในสวรรค% กรรมการและผู�ช/วยเลขานุการ 
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ผู�วิพากษ.เสนอประเด็นสำคัญในการออกแบบหลักสูตรดังนี้  
- แนะนำให�นักศึกษาออกฝ5กประสบการ.ณในลักษณะผสมผสานระหว,างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง 
(Work integrated Learning : WIL)  
- แนะนำรายวิชาเก่ียวกับ Universal Design สำหรับกลุ,มผู�พิการ กับผู�สูงอายุ และกลุ,มวิชาบริการท่ี
สามารถนำไปประยุกต.ใช� และถ,ายทอดให�กับชุมชน 
- การบูรณาการรายวิชาต,าง ๆ กับการประกอบธุรกิจ  
- ปรับปรุงแผนการศึกษา ให�เหมาะสมเช,น เรียนรายวิชาองค.ประกอบศิลปDเพ่ืองานมัลติมีเดีย กับวิชาการ
เป�นผู�ประกอบการในธุรกิจดิจิตอล ในป@ 1 ภาคเรียนท่ี 1 เพ่ือให�นักศึกษาสามารถมองภาพทางธรุกิจได�
ชัดเจน เป�นต�น 

5. เสนอคณะกรรมการบริหารของคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการฝAายวิชาการสภา
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวัตกรรม 

- เสนอคณะกรรมการประจำคณะ  ในการประชุมครั้งท่ี 12/2562 วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เห็นสมควร
ให�เสนอหลักสูตรต/อมหาวิทยาลัย 

- เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค%พิจารณากลั่นกรอง ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันท่ี 
16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

- เสนอคณะอนุกรรมการฝAายวิชาการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค% ในการประชุมครั้งท่ี 
12/2552 วันท่ี 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เห็นสมควรให�เสนอต/อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค%เพ่ือให�ความ
เห็นชอบ 

-  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค%ให�ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 26 
ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

6. อาจารย%ประจำหลักสูตรดำเนินการใช�หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ป@การศึกษา 
2563  

7. อาจารย%ประจำหลักสูตรได�สรุปและประเมินผลกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา เพ่ือ
นำมาปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรปDการศึกษาถัดไป  

 คณะกรรมการประจำหลักสูตรได�ประเมินผลการใช�หลักสูตรของนักศึกษาชั้นปDท่ี 1 พบมีผลลัพธ%การ
เรียนรู�ท่ีกำหนดไว� ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ด�านการเขียนโปรแกรม องค%ประกอบศิลปj การวาดเส�น 
การถ/ายภาพดิจิตอล การเขียนบทและสร�างสตอรี่บอร%ด การผลิตวิดีโอ งานแอนิเมชัน 2 มิติ และการเปdน
ผู�ประกอบการในธุรกิจดิจิตอล อย/างเปdนรูปธรรมโดยนักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิดีโอ งานแอนิเมชัน 2 มิติ เข�า
ประกวดแข/งขันการเปdนผู�ประกอบการ เช/น การประกวดออกแบบอินโฟกราฟ<ก STI for New Normal ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท,า หัวข�อ "โมเดลเศรษฐกิจใหม, BCG" และ การประกวดวีดิโอ ชวนคนท่ีใช, ไป
ออนไลน.ท่ี TechnoMart 2021 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม  
(http://technomart2021.com/event-award) 
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การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนการออกแบบหลักสูตรหลังจากทีไ่ด�ใช�หลักสตูรมาครบ 2 ปD พบว/า
เปdนไปตามเปkาหมายที่วางแผนไว� คงการดำเนินงานสำหรับชั้นปDที่ 2 เช/นเดียวกับชัน้ปDที่ 1  
 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน 2 ปDยังไม/พบป4ญหา อุปสรรคในการใช�และบริหารหลักสูตร จึงยังไม/มีการ
ปรับปรุง และวางแผนจะเร่ิมดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามรอบ ในปD 2566 
 

หลักฐาน 
- มคอ. 2 
- ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร 
- ระบบและกลไก การปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร%สาขานัน้ ๆ 
- จาก มคอ.3/4, มคอ.5/6 และ มคอ.7   
- พระราชบญัญัติการศึกษาแห/งชาติ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร% วิจัยและนวตักรรม 
- แบบสอบถาม ความพึงพอใจต/อ การบริหารหลักสูตร 

 

เป,าหมายเชิงคุณภาพ : เนื้อหาสาระรายวิชาท่ีปรับปรุงให�ทันสมัยก�าวทัน ความก�าวหน�าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลานั้นตอบสนองความต�องการของนักศึกษา 
 

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให!ทันสมัยตามความก!าวหน!าในศาสตร�สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

1. สำรวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต สำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต/อหลักสูตร และข�อเสนอแนะจาก
สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข�าฝOกประสบการณ%วิชาชีพ 
2. สังเคราะห%ข�อมูลที่ได�จากข�อ 1 เพื่อเปdนแนวทางในการดำเนินการนำรายวิชาในหลักสูตรมาวิเคราะห%  
ถึงความก�าวหน�าในศาสตร%  

 3. ปรับเนื้อหารายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดทำ สมอ.08  
4. ตรวจสอบ กำกับ และติดตาม การเรียนและการประเมินผลของรายวิชาท่ีมีการปรับเนื้อหา 
5. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร%สาขานั้น ๆ  

 

  

2. การปรับปรุงหลักสูตรให!ทันสมัยตามความก!าวหน!าในศาสตร�สาขานั้น ๆ 
เป,าหมายเชิงปริมาณ  : จำนวนรายวิชาท่ีปรับปรุง เนื้อหาให�ทันสมัย  
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ผลการดำเนินงาน 
 ในปD 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ได�รวบรวมข�อมูลผลจากการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บัณฑิต ผลสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต/อหลักสูตร และข�อเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับ
นักศึกษาเข�าฝOกประสบการณ%วิชาชีพ และนำผลมาสังเคราะห%พบว/า นักศึกษาใช�ซอฟต%แวร%และเทคโนโลยีไม/ทันสมัย
กับสถานประกอบการ และควรเพ่ิมเติมความรู�เก่ียวกับกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงใหม/ คณะกรรมการหลักสูตร และ
อาจารย%ผู�จัดการรายวิชาเสนอให�มีการปรับปรุงในรายวิชาต,อไปนี้  

1. วิชา 4314961 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 และ 4314962 โครงงานเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 คือ ให�อาจารย.ท่ีปรึกษาโครงงานเน�นให�นักศึกษาเลือกใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไม,ใช�
เทคโนโลยีท่ีเก,าจนเกินไป รวมถึงใช�เครื่องมือท่ีทันสมัยในการจัดการเรียน เช,น Unreal Engine ในการพัฒนาและ
สร�างเกมส. และเลือกใช�ซอฟต.แวร. Open Source ในการลดต�นทุนซอฟต.แวร. เช,น Blender ทดแทน Maya และ 
Davinci resolve ทดแทน Adobe Premier Pro 

2. วิชา 4312163 กฎหมายและจริยธรรมด!านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส%และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงข�อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลบังคับใช�
ใหม/ ได�แก/ 

1. พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส% พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห/งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให�บริการภาครัฐผ/านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
4. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร% พ.ศ. 2562 
5. พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส/วนบุคคล พ.ศ. 2562 
6. ข�อบังคับใหม/ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค% ท่ีนักศึกษาต�องปฏิบัติตาม คือ ข�อบังคับว/าด�วยการ

บริหารจัดการทรัพย%สินทางป4ญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 
เนื่องจากการปรับปรุงเปdนส/วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ให�อาจารย%ผู�สอนทำการปรับปรุง

ใน มคอ.3 เท/านั้น 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวน และเสนอว/าให�ปรับปรุงกลไก และกระบวนการเพิ่มเติมการ 
โดยให�นำผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต สำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต/อหลักสูตร และ
ข�อเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข�าฝOกประสบการณ%วิชาชีพ และนำผลมาสังเคราะห%   
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

จากการปรับปรุงกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยโดยเพ่ิมข้ันตอน และผลจากการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บัณฑิต สำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต/อหลักสูตร และข�อเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษา
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เข�าฝOกประสบการณ%วิชาชีพ ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให�ปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าใน
ศาสตร%สาขานั้น ๆ และตรงกับความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต และเตรียมนักศึกษาให�พร�อมสำหรับการทำงาน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ#งชี้ เป,าหมาย 2564 ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุเป,าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4   
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ตัวบ#งช้ี 5.2 การวางระบบผู!สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. การกำหนดผู!สอน 
เป,าหมายเชิงปริมาณ :  
ทุกรายวิชาได�รับผลการประเมินอาจารย%ผู�สอนจากนักศึกษา ไม/น�อยกว/า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
เป,าหมายเชิงคุณภาพ : ผู�เรียนมีความพึงพอใจต/ออาจารย%ผู�สอนในระดับมากข้ึนไป 

 
ระบบและกลไกการวางระบบผู!สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางกำหนดคุณสมบัติอาจารย%ผู�สอน โดยอาจารย%ผู�สอนมีประสบการณ% ผล
การประเมินความพึงพอใจ มีความรู�ความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอน และมีผลงานทางวิชาการหรือเตรียมจัดทำ
ผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอตำแหน/งทางวิชาการ 
 2. คณะกรรมการประจำหลักสูตร พิจารณาจัดอาจารย%ผู�สอน โดยใช�เกณฑ%ดังนี้ 
  1) อาจารย%ผู�สอนมีประสบการณ% ในรายวิชาดังกล/าว 

 2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาท้ัง 2 ภาคเรียน ไม/น�อยกว/า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 3) มีความรู�และความชำนาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน จากการเข�าร/วมอบรมสัมมนา  
 4) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน จากประสบการณ%การทำงาน 
 5) ผลงานทางวิชาการ จากการทำวิจัย บริการวิชาการ การเผยแพร/ผลงาน 
 6) กำหนดรายวิชาท่ีต�องสอนโดยอาจารย%ภายนอก 
 7) เตรียมจัดทำผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอตำแหน/งทางวิชาการ 

3. คณะกรรมการหลักสูตร เสนอการกำหนดผู�สอนต/อคณะฯ และสำนักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. มีการประเมินการสอนของอาจารย%จากนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน และคณะกรรมประจำหลักสูตรนำผล

การประเมินมาใช�ในการพิจารณาเพ่ือกำหนดผู�สอนในภาคเรียนถัดไป 
5. คัดเลือกอาจารย%ท่ีมีผลการประเมินสูงสุด มาจัดทำกระบวนการจัดการความรู� เทคนิคด�านการจัดการเรียน

การสอน  
6. คณะกรรมการหลักสูตร ประเมินและปรับปรุงกระบวนการการกำหนดผู�สอน 

ผลการดำเนินงาน 
ในปDการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร เปfดสอนจำนวน 67 หมู/เรียน มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี 1/2564  

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู!สอน หมู/
เรียน 

จำนวน ผลการ 

1 0010408 การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด�วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส% ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 1 25 4.59 

2 0010408 การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด�วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส% ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 8 39 4.7 

3 0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต ผศ.นงลักษณ% ปfยะมังคลา 5 38 4.67 

4 0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต ผศ.นงลักษณ% ปfยะมังคลา 6 26 4.28 

5 0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู� อ.วิฑูร สนธิป4กษ% 1 25 4.63 

6 0040409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู� ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม 17 39 4.65 
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ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู!สอน หมู/
เรียน 

จำนวน ผลการ 

7 0080101 ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อรทัย สุวรรณคาม, ผศ.ศุภาวีร% เลิศ
ผาติวงศ% 

13 55 4.11 

8 0080101 ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ศุภาวีร% เลิศผาติวงศ%, อ.อรทัย 
สุวรรณคาม 

14 23 3.51 

9 2312715 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผศ.ดร.ประจักร% รอดอาวธุ 1 29 4.82 

10 2312715 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผศ.ดร.ประจักร% รอดอาวธุ 2 23 4.83 

11 4311161 การเขียนสำหรับการส่ือสารในงานมัลติมีเดีย ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 65 4.82 

12 4311162 องค%ประกอบศิลปjสำหรับงานมัลติมีเดีย ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 1 26 4.82 

13 4311162 องค%ประกอบศิลปjสำหรับงานมัลติมีเดีย ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 2 39 4.74 

14 4311163 การวาดเส�นพื้นฐานสำหรับงานมัลติมีเดีย ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 1 25 4.82 

15 4311163 การวาดเส�นพื้นฐานสำหรับงานมัลติมีเดีย ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 2 39 4.76 

16 4311362 หลักการเขยีนโปรแกรม ดร.สมพร พูลพงษ% 1 25 4.48 

17 4311362 หลักการเขยีนโปรแกรม ดร.สมพร พูลพงษ% 2 39 4.7 

18 4311761 เทคโนโลยีการถ/ายภาพดิจิทัลสำหรับงานมัลติมีเดีย อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 1 25 4.64 

19 4311761 เทคโนโลยีการถ/ายภาพดิจิทัลสำหรับงานมัลติมีเดีย อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 2 28 4.71 

20 4312461 การปฏิสัมพันธ%ระหว/างมนุษย%และคอมพิวเตอร% ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 52 4.53 

21 4312762 วิชวลเอฟเฟกต% อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 1 29 4.76 

22 4312762 วิชวลเอฟเฟกต% อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 2 23 4.96 

23 4312762 วิชวลเอฟเฟกต% อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 3 12 4.77 

24 4312764 การสร�างโมเดล 3 มิติ อ.วรชนันท% ชูทอง 1 29 4.83 

25 4312764 การสร�างโมเดล 3 มิติ อ.วรชนันท% ชูทอง 2 23 4.91 

26 4312771 เคร่ืองมือเชิงสร�างสรรค%สำหรับส่ือดิจิทัล อ.วรชนันท% ชูทอง 1 29 4.89 

27 4312771 เคร่ืองมือเชิงสร�างสรรค%สำหรับส่ือดิจิทัล อ.วรชนันท% ชูทอง 2 23 4.93 

28 2313704 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลย ี อ.ดร.วิมลพร ระเวงวัลย% 1 40 4.03 

29 4312301 การเขียนโปรแกรมเกม ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล 1 34 4.51 

30 4313304 เทคโนโลยีเว็บ อ.วิฑูร สนธิป4กษ% 1 33 4.57 

31 4313721 เคร่ืองมือเชิงสร�างสรรค%สำหรับส่ืออิเล็กทรอนิกส% อ.วรชนันท% ชูทอง 1 34 4.56 

32 4314405 การวิเคราะห%และออกแบบระบบมัลติมีเดีย อ.กาญจนา ยลสิริธัม 1 34 4.57 

33 4314704 การสร�างวิชวลเอฟเฟกต% อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 1 34 3.57 

34 4314801 เตรียมฝOกประสบการณ%วิชาชีพคอมพวิเตอร% ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 26 4.84 

35 4314906 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 อ.เอกวิทย% สิทธวิะ, ผศ.ธนพัฒน% วัฒน
ชัยธรรม, อ.วรชนันท% ชูทอง 

1 28 4.89 

36 4315702 การจัดแสงขั้นสูง และสร�างภาพ 3 มิติ ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 1 34 3.52 

 
ภาคเรียนท่ี 2/2564 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ผู�สอน หมู/
เรียน 

จำนวน ผลการ 

1 0040207 ส่ือบันเทิงเชิงพินิจ ผศ.ป4ทมา ดำประสิทธิ ์ 1 31 4.87 

2 0040207 ส่ือบันเทิงเชิงพินิจ ผศ.ป4ทมา ดำประสิทธิ ์ 2 27 4.68 

3 0040207 ส่ือบันเทิงเชิงพินิจ ผศ.ป4ทมา ดำประสิทธิ ์ 3 21 4.73 

4 0070407 ส่ือดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม/ ดร.สมพร พูลพงษ% 8 39 4.67 
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ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ผู�สอน หมู/
เรียน 

จำนวน ผลการ 

5 0080102 ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพือ่งานราชการและเชิงธุรกิจ อ.ภาวิณี บุญจันดา 1 21 4.76 

6 0080102 ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพือ่งานราชการและเชิงธุรกิจ อ.วรัญญา โอภาษ ี 13 27 4.64 

7 0080102 ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพือ่งานราชการและเชิงธุรกิจ อ.วรัญญา โอภาษ ี 14 21 4.57 

8 0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ 6 20 4.83 

9 0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ 7 19 4.59 

10 2312714 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารและการนำเสนอทางธุรกิจ อ.ดร.รังสรรค% หล�าคำจา 1 29 4.57 

11 2312714 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารและการนำเสนอทางธุรกิจ อ.ดร.รังสรรค% หล�าคำจา 2 19 4.05 

12 4311164 การเปdนผู�ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 49 4.64 

13 4311762 การผลิตวิดีโอดิจิทัล อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 1 21 4.46 

14 4311762 การผลิตวิดีโอดิจิทัล อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 2 19 4.36 

15 4311763 คอมพิวเตอร%แอนิเมชัน 2 มิติ อ.วรชนันท% ชูทอง 1 29 4.75 

16 4311763 คอมพิวเตอร%แอนิเมชัน 2 มิติ อ.วรชนันท% ชูทอง 2 20 4.73 

17 4312163 กฎหมายและจริยธรรมด�านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 57 4.32 

18 4312467 การเขียนบท ออกแบบตัวละคร และสร�างสตอร่ีบอร%ด อ.วรชนันท% ชูทอง 1 29 4.78 

19 4312467 การเขียนบท ออกแบบตัวละคร และสร�างสตอร่ีบอร%ด อ.วรชนันท% ชูทอง 2 19 4.73 

20 4312761 มัลติมีเดียและเทคโนโลยีเว็บ อ.วิฑูร สนธิป4กษ% 1 27 4.62 

21 4312761 มัลติมีเดียและเทคโนโลยีเว็บ อ.วิฑูร สนธิป4กษ% 2 21 4.69 

22 4312765 คอมพิวเตอร%แอนิเมชัน 3 มิติ ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 1 27 3.6 

23 4312765 คอมพิวเตอร%แอนิเมชัน 3 มิติ ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 2 21 3.99 

24 4312772 ดนตรีและเสียงประกอบสำหรับงานมัลติมีเดีย อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 1 48 4.76 

25 4313362 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย ผศ.ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 1 48 3.91 

26 2312704 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร% ผศ.ศุภาวีร% เลิศผาติวงศ% 1 45 4.21 

27 4311104 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 33 4.47 

28 4313714 การจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ดร.สมพร พูลพงษ% 1 32 4.75 

29 4313905 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 32 4.55 

30 4314708 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ%เคล่ือนท่ี อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 1 33 4.24 

31 4314802 การฝOกประสบการณ%วิชาชีพคอมพวิเตอร% ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 1 26 4.91 

 
 ในปDการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตร ฯ ได�คัดเลือกอาจารย%ท่ีมีผลการประเมินการสอนคะแนนสูงสุด
มาจัดทำกระบวนการจัดการความรู� เทคนิคด�านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 คน 4 รายวิชาดังนี้  
 

อาจารย�ผู!สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
คะแนน
ประเมิน 

เทคนิคการสอน 

อ.เอกวิทย% สิทธวิะ 4312762 วิชวลเอฟเฟกต% 4.96 - ใช�ส่ือโซเชียลในการดูแล ติดตาม ให�ปรึกษาระหว/างเรียน 
เชคช่ือเข�าเรียน 
- เปfดโอกาสให�ผู�เรียนถ/ายเทคนิค จากเพื่อนสู/เพื่อน 

อ.วรชนันท% ชูทอง 4312771 เคร่ืองมือเชิงสร�างสรรค%สำหรับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส% 

4.93 - ให�นักศึกษาได�ฝOกออกแบบท่ีเปfดกว�างให�สามารถ
สร�างสรรค%ตามจินตนาการ 
- เปfดโอกาสให�นักศึกษากำหนดเกณฑ%การวัดผลด�วยตนเอง 
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อาจารย�ผู!สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
คะแนน
ประเมิน 

เทคนิคการสอน 

ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัย
ธรรม 

4314802 การฝOกประสบการณ%วิชาชีพ

คอมพิวเตอร% 

4.91 - เปfดโอกาสให�นักศึกษาได�ลองโจทย%จัดงานจริง 
- การคัดเลือกสถานประกอบการณ% โดยรับประสบการณ%
ตรงจากรุ/นพี่เคยฝOกงานมาถ/ายทอดก/อนตัดสินเลือกฝOกงาน 

อ.วรชนันท% ชูทอง 4312764 การสร�างโมเดล 3 มิติ 4.91 - ให�นักศึกษาได�ฝOกออกแบบท่ีเปfดกว�างให�สามารถ
สร�างสรรค%ตามจินตนาการ 
- เปfดโอกาสให�นักศึกษากำหนดเกณฑ%การวัดผลด�วยตนเอง 
 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
    หลักสูตรดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานตามกระบวนการกำหนดผู�สอน จากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต/ออาจารย%ผู�สอนในปDการศึกษา 2564 จำนวน 67 หมู/เรียน พบว/า ความพึงพอใจของนักศึกษาต/อ
อาจารย%ผู�สอนอยู/ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท/ากับ 4.55  
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

 ในปDการศึกษา 2564  ในรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�และศึกษา
เก่ียวกับแนวทางการศึกษาใหม/ ๆ เนื่องจาก ในภาคเรียนท่ี 1/2564 ทางหลักสูตรได�รับผลกระทบจากสถานการณ%การ
แพร/ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน/า (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน จึงได�มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนในระบบออนไลน% แต/ยังคงพบกับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีขาดสมาธิในการเรียนในลักษณะออนไลน% จึงอาจ
ส/งผลทำให�ผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษา ไม/เปdนไปตามเปkาหมาย  
 ดังนั้น ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตร จึงอาศัยช/วงมาตรการผ/อนปรน การดำเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใช�วิธีการสลับนักศึกษาจำนวนไม/เกิน 20 คน มาฝOกปฏิบัติท่ีห�องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ฯ ซ่ึงมีผลทำให�
อาจารย%ผู�สอนมีภาระการสอน เพ่ิมข้ึน 3 เท/า โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปDท่ี 1 ซ่ึงมีจำนวนถึง 60 คน  แต/จากการ
ดำเนินการสอนดังกล/าวนั้น ทำให�ผลประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษาไม/ต่ำกว/าเกณฑ% และยังเปdนไปตามมาตรฐาน   
 
2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู! (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เป,าหมายเชิงปริมาณ :  มี มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่เปfดสอนในปDการศึกษา 2564 ได�รับการกำกับ 

ติดตาม และตรวจสอบครบทุกรายวิชา  
เป,าหมายเชิงคุณภาพ :  รายวิชาท่ีผ/านการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำมคอ.3 และ มคอ.4 มี

รายละเอียดเปdนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกำหนดไว�ใน มคอ.2  
 

ระบบและกลไกในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

1.   อาจารย%ประจำหลักสูตรประชุมพิจารณาการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4  

1)   ตรวจสอบรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 ให�สอดคล�องกับ มคอ.2 

2)   ตรวจสอบความถูกต�องและทันสมัยด�านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสม    
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2.   อาจารย%ประจำหลักสูตรประชุมเพ่ือมอบให�ผู�สอนจัดเตรียมและส/ง มคอ.3 และ มคอ.4 

3.   อาจารย%ผู�สอนส/ง มคอ.3 และ มคอ.4 ไปยังคณะและผ/านระบบของสำนักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4.   อาจารย%ประจำหลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 และติดตามด�วยบันทึกข�อความ 

5.   ประเมินกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

6. ปรับปรุงกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย%ประจำหลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 มีการกำกับโดยแจ�ง

ให�อาจารย%ผู�สอนได�ดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ. 4 ซึ่งในปDการศึกษา 2564 ได�ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
จำนวน 36 รายว ิชา จากจำนวนทั ้งหมด 36 รายว ิชา ค ิดเป dนร �อยละ 100 ส /วนความถูกต �องของแผน 
การเรียนรู�รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)  

รายละเอียด 1/2564 2/2564 
จำนวนวิชา 19 วิชา 17 วิชา 
เปfดเทอม  21 มิถุนายน 2564 8 พฤศจิกายน 2564 

แจ�งอาจารย%ผู�สอน 1 มิถุนายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 

วันท่ีส/งครบ 14 มิถุนายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 
 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

 หลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปผลจากการตรวจสอบและติดตามการส/งแผนการเรียนรู�รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.
4) ผ/านระบบออนไลน%ในระบบของสำนักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของอาจารย%ผู�สอน พบว/ายังมีบางรายวิชาท่ี
ส/งล/าช�ากว/าท่ีกำหนด   
 
การปรับปรุงกระบวนการตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

  ในปDการศึกษา 2564  ได�มีการให�อาจารย%ผู�สอนได�ส/ง มคอ. 3 และ มคอ.4 ผ/านระบบ มคอ.ออนไลน% ของ
สำนักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย%ประจำหลักสูตรจึงได�รวบรวมและนำมาพิจารณาความความ
สมบูรณ%ของ  มคอ. 3 และ มคอ.4  ในกรณีที่วิชาใดยังไม/มีในระบบ มคอ.ออนไลน% ได�ปรับปรุงระบบและกลไกโดย
เพ่ิมช/องทางการติดตามด�วยบันทึกข�อความถึงผู�สอน ให�รับทราบ และลงลายมือชื่อในบันทึกข�อความเพ่ือเปdนหลักฐาน 
 ซ่ึงได�มีการแบ/งกลุ/มอาจารย%ประจำหลักสูตรเปdน 3 กลุ/ม ๆ ละ 2 คน เพ่ือแบ/งรายวิชาในการตรวจสอบ มคอ.
3 และ มคอ.4 ผลการดำเนินงานพบว/า อาจารย%ผู �สอนได�ส/ง มคอ.3 และ มคอ.4 ครบถ�วน  และอาจารย%ประจำ
หลักสูตรสามารถตรวจสอบและติดตามได�อย/างสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
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3. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
เป,าหมายเชิงปริมาณ : การจัดการเรียนการสอน จัดให�มีการบูรณาการ 3 ด�าน    คือ  การวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เป,าหมายเชิงคุณภาพ :   นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม มีสอบผ/านไม/ต่ำกว/าร�อยละ 60 ของชั้นเรียน 
ระบบและกลไกใน : กระบวนการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง 
                         สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้ 

1. อาจารย%ประจำหลักสูตรประชุม พิจารณาแผนการสอนเพ่ือวางแผนใน การกำหนดรายวิชาท่ีเหมาะกับการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2.  พิจารณาอาจารย%ผู�สอนรายวิชาต/าง ๆ เพ่ือให�มีการบูรณาการฯ ให�ครบท้ัง 3 ด�าน  

3.  อาจารย%ประจำหลักสูตรมอบหมายอาจารย%ผู�สอนจัดทำ และส/ง มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีมีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให�นักศึกษามีส/วนร/วมดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะและความรู� 

4.  อาจารย%ผู�สอนจัดทำโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให�นักศึกษามีส/วนร/วมดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู� 

5.  อาจารย%ผู�สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)   โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอน 
6. กรรมหลักสูตรประเมินความสำเร็จของการบูรณาการ 

7.  อาจารย%ประจำหลักสูตรประชุม พิจารณาประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีการบูรณาการฯ ใน
รายวิชา 

8.  อาจารย%ประจำหลักสูตรประชุม ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการฯ ใน
รายวิชา 
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ผลการดำเนินงาน 
 ในปDการศึกษา 2564 มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

รายวิชา วิธีการบูรณาการ 

บูรณาการด!าน 

 วิจัย 
 บริการวิชาการฯ 
 ทำนุบำรุงศิลปะฯ 

   
4312461  
การปฏิสัมพันธ%
ระหว/างมนุษย%
และคอมพิวเตอร% 

มีการนำผลการรับรู�และความเข�าใจในกฎหมายและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข�องกับการออกแบบเครื่องหมายการค�าสำหรับผลิตภัณฑ% 
OTOP จังหวัดนครสวรรค% นำมาใช�ในการสอนบทท่ี 9 เรื่องการ
การออกแบบหัวข�อ Design of All  

 
  

4311162  
องค%ประกอบศิลปj
สำหรับงาน
มัลติมีเดีย 

มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมในกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชา 4311162 องค%ประกอบศิลปjสำหรับงานมัลติมีเดีย โดย
มอบหมายงานให�นักศึกษาศึกษาค�นคว�าศิลปะและวัฒนธรรม 
และการสร�าง การป4xน และนำมาเสนอในชั้นเรียน 

 

 

 

4311762 
การผลิตวิดีโอ
ดิจิทัล 

มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย สร�างโจทย%ใน
ชั้นเรียนท่ีสอดคล�องกับศิลปะวัฒนธรรม ถ/ายทอดเปdนวิดีโอ 
(Vlog) เพ่ือนำเสนอ และเผยแพร/กับชุมชน 

  
 

4311164 
การเปdน
ผู�ประกอบการใน
ธุรกิจดิจิทัล 

ให�โจทย%หัวข�อกิจการของผู�ประกอบการมาออกแบบ Business 
Model Lean Canvas ให�กับผู�ประกอบการ 
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 นักศึกษาที่ได�เข�าร/วมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีสอบผ/าน ไม/ต่ำกว/าร�อยละ 60 ของชั้นเรียน ดังตารางต/อไปนี้  
 

รายวิชา ร!อยละ 

4311162  องค%ประกอบศิลปjสำหรับงานมัลติมีเดีย (หมู/เรียน 1 และ 2) 68.49 

4312461  การปฏิสัมพันธ%ระหว/างมนุษย%และคอมพิวเตอร% 86.30  

4311164 การเปdนผู�ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล 96.36 

4311762 การผลิตวิดีโอดิจิทัล 97.50 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

ในปDการศึกษา 2564 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 3 ด�าน 4 รายวิชา โดยนักศึกษาสอบผ/าน มีสอบ
ผ/าน ไม/ต่ำกว/าร�อยละ 60 ของชั้นเรียน ซ่ึงเปdนไปตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และเชิงคุณภาพ 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

ในปDการศึกษา 2564 ได�มีการดำเนินการเพิ่มกระบวนการการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการ โดยมีการ
วิเคราะห%ผลจากการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการ 3 ด�าน และในกรณีที่ผลการดำเนินการไม/เปdนไปตาม
เกณฑ% คือมีผลการสอบผ/านน�อยกว/าร�อยละ 60 ของชั้นเรียน คณะกรรมการได�เสนอแนวทาง การจัดการความรู�เพ่ือ
สรุปแนวทางในการพัฒนาผู�เรียนกับการบูรณาการในด�านต/าง ๆ  เพื่อให�ได�แนวทางที่ดีในการแลกเปลี่ยน และ
ถ/ายทอดให�กับผู�สอนในรายวิชาอ่ืน ให�สอนคล�องและมีแนวโน�มท่ีสูงข้ึนในปDการศึกษาถัดไป 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 
ตัวบ#งชี้ เป,าหมาย 2563 ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุเป,าหมาย 

5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

3 3   
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ตัวบ#งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู!เรียน 

1. ประเมินผลการเรียนรู!ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ 
เป,าหมายเชิงปริมาณ : ทุกรายวิชามีการกำหนดน้ำหนักคะแนนในการประเมินผล 
                             การเรียนรู�ท่ีครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู�ท่ีรายวิชา 
                             กำหนดไว� 
เป,าหมายเชิงคุณภาพ : การประเมินผลการเรียนรู�สามารถวัดคุณลักษณะของผู�เรียน 
                             ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู�ของรายวิชาได� 
 
ระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู!ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแผนการสอน  
2. พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐาน 

การเรียนรู�ของรายวิชาตาม ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังใน มคอ. 2 
3. พิจารณาการกำหนดผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู�ของรายวิชา มอค.3 และ มคอ. 4 ท่ีส/งผ/าน

ระบบ มคอ.ออนไลน% 
4. อาจารย%ผู�สอนปรับปรุง มคอ.3 ตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และส/งผ/านระบบ มคอ.

ออนไลน% 
5. ประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ  
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ  

 

ผลการดำเนินงาน 
ในปDการศึกษา 2564 มีการเปfดสอนตามแผนการเรียน จำนวน  36 รายวิชา โดยแบ/งเปdนภาคเรียนท่ี 1/2564 จำนวน 
19 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 17 รายวิชา ได�กำหนดแนวทางการพิจารณาจุดเน�นของรายวิชา และค/า
น้ำหนักของจุดเน�นรายวิชา ทุกรายวิชาครบท้ัง 5 ด�าน คือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านความรู� ด�านทักษะทางป4ญญา  
ด�านทักษะความสัมพันธ%ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ และด�านทักษะในการวิเคราะห%และการสื่อสาร พร�อมท้ัง
ได�จัดส/งไปยังระบบ มคอ.ออนไลน% 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 ในปDการศึกษา 2564 ได�มีการกำหนดให�ใช�ระบบการส/ง มคอ. 3 – 7 ผ/านระบบ มคอ.ออนไลน% ดังนั้นจึงได�มีการ
ทบทวนระบบและกลไกให�สอดคล�องกับการทำงานร/วมกับระบบ มคอ.ออนไลน% ในส/วนของลำดับการจัดทำ การ
พิจารณา และการจัดส/ง มคอ. 3 – 7 เพ่ือให�การทำงานดำเนินไปอย/างมีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับปรุงท้ัง
กระบวนการดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแผนการสอน  
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2. พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐาน 
การเรียนรู�ของรายวิชาตาม ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังใน มคอ. 2 

3. พิจารณาการกำหนดผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู�ของรายวิชา มอค.3 และ มคอ. 4 ท่ีส/งผ/าน
ระบบ มคอ.ออนไลน% 

4. อาจารย%ผู�สอนปรับปรุง มคอ.3 ตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และส/งผ/านระบบ มคอ.
ออนไลน% 

5. ประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห/งชาติ  
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ  

 
การปรับปรุงกระบวนการตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

 พบว/าในการส/ง การพิจารณา มคอ.3 - มคอ.7 ในระบบออนไลน% ยังไม/มีกระบวนการสำหรับตรวจสอบ ความ
ถูกต�อง จากการ อัปโหลดเอกสาร จึงต�องใช�คณะกรรมการประจำหลักสูตร ตรวจทานอีกรอบหนึ่ง และเปdนการเพ่ิม
เวลาในการทำงาน นอกจากนี้ยังพบว/าความไม/สอดคล�องของจุดเน�นของรายวิชา และค/าน้ำหนักของจุดเน�นรายวิชา 
กับเปอร%เซ็นต%การประมวลผลจึงเห็นควรที่จะมีการเพิ่มขั้นตอนในการ ประชุมร/วมกันระหว/างอาจารย%ผู�สอนและ 
อาจารย%ประจำหลักสูตร เพื่อให�มีความเข�าใจตรงกันในการกำหนดจุดเน�นของรายวิชา และ ค/าน้ำหนักของจุดเน�น
รายวิชา 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู!ของนักศึกษา 
เป,าหมายเชิงปริมาณ :  ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู�สอดคล�อง 
                              กับ ผลการเรียนรู�ท้ัง 5 ด�าน (มคอ. 3) และมีการทวนสอบ 
                              ผลสมัฤทธิ์ 
เป,าหมายเชิงคุณภาพ : หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู�สอดคล�องกับผลการเรียนรู� 
                              ท้ัง 5 ด�าน (มคอ. 3) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
                                  
 

ระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู!ของนักศึกษา 
 ในปDการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจำหลักสูตรแจ�งแก/อาจารย%ผู�สอนแต/ละรายวิชาในหลักสูตร ในเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เมื่อเสร็จสิ้นมีการประเมินผลการเรียนรู� ต�องประเมินให�ครบทั้ง 5 ด�าน คือ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู� ทักษะทางป4ญญา ทักษะความสัมพันธ%ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห%เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวัดผล การเรียนรู�เมื่อนักศึกษาเรียนมา
ระยะเวลาครบ 1 ปD โดยจะมีวิธีการเลือกรายวิชาในหลักสูตรให�เหมาะสมกับรายวิชาที่มีทั้งหมด และมีการวัดผลการ
เรียนรู �โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ซึ ่งจะใช�วิธีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายวิชาในหลักสูตรโดยวิธีการใช�
แบบสอบถาม และการปฏิบัติจริง จำนวนร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ีทำการสอนในแต/ละปDการศึกษา โดยมีระบบดังนี้ 
        1. แต/งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
        2. คณะกรรมการดำเนินการเลือกรายวิชาทวนสอบและมอบหมายผู�รับผิดชอบดำเนินการ 
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        3. ผู�รับผิดชอบดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการทวนสอบ 
        4. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 
ผลการดำเนินงาน 
  ในปDการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย%ผู�สอนแต/ละรายวิชาในหลักสูตรประชุม
ปรึกษาเพื่อเลือกรายวิชาที่ใช�ในการวัดผลการเรียนรู�โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยการเลือกจะเลือกจากรายวิชาท่ี
นักศึกษาเรียนในปDการศึกษา 2563 และยังไม/เคยใช�ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จากนั้นอาจารย%ประจำวิชาทำการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา และการปฏิบัติจริง โดยจะมีอาจารย%และ
เพ่ือนนักศึกษาในกลุ/มเดียวกันเปdนผู�ประเมินและให�คะแนนร/วมกัน ทำจนครบทุกวิชา 
 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 ในปDการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย%ผู�สอนแต/ละรายวิชาในหลักสูตรได�ประชุม
เรื่องวิชาท่ีใช�ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือเลือกรายวิชาชุดแรกของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  โดยผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มีความเหมาะสมทุกรายวิชา ดังตารางต/อไปนี้ 

รายวิชา  
ผลการทวนสอบ 

1 2 3 4 5 

4312461 การปฏิสัมพันธ%ระหว/างมนุษย%และคอมพิวเตอร%      

4312762 วิชวลเอฟเฟกต%      

4312764 การสร�างโมเดล 3 มิต ิ      

4312771 เครื่องมือเชิงสร�างสรรค%สำหรับสื่อดิจิทัล      

4312163 กฎหมายและจริยธรรมด�านเทคโนโลยมีัลติมีเดีย      

4312761 มัลติมีเดยีและเทคโนโลยีเว็บ      

4312765 คอมพิวเตอร%แอนิเมชัน 3 มิติ      

4312772 ดนตรีและเสียงประกอบสำหรับงานมัลติมีเดีย      

4313362 การเขียนโปรแกรมมลัติมีเดยี      

ผลการทวนสอบ เหมาะสม 

1. ด�านคุณธรรม จริยธรรม  
2. ด�านความรู�  
3. ด�านทักษะทางป4ญญา 
4. ด�านทักษะความสัมพันธ%ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ  
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5. ด�านทักษะการวิเคราะห%เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

 คณะกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย%ผู�สอนในหลักสูตรได�ประชุมเรื่องวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบว/า 
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์วิชาที่ทำการทวนสอบใช�วิธีการตรวจสอบจากข�อมูลจากผู�สอน และสัมภาษณ%นักศึกษาท่ี
ดำเนินการจัดการทวนสอบ ดังนั้นจึงเพิ่มกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อทดสอบความรู�ความสามารถในการ
ผสมผสานแนวคิดและความสามารถในการนำความรู�มาแก�ป4ญหา 

 
ตัวอย/างข�อสอบประมวลความรู� ชั้นปDท่ี 3 

การปรับปรุงกระบวนการตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

 ในปDการศึกษา 2564 ได�นำผลจากทบทวนกระบวนกลไก โดยมีการจัดทำข�อสอบ โดยคณะกรรมการจัดทำ
ข�อสอบเพ่ือสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาในรายวิชาท่ีคัดเลือก 
 
3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
    (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
เป,าหมายเชิงปริมาณ :  
 1) ทุกรายวิชามีการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 หลังสิ้นสุดแต/ละภาค
การศึกษา 
 2) หลักสูตรจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลัง สิ้นสุดปDการศึกษา 
 
เป,าหมายเชิงคุณภาพ :  
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 1) มคอ.5/มคอ.6 มีความสอดคล�องกับ มคอ. 3/มคอ.4  
 2) มคอ.7 มีความถูกต�อง สมบูรณ%ของข�อมูลท่ีรายงาน 
 
 
 
ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
 1. อาจารย%ประจำหลักสูตรกำหนดแนวทางการการกำกับการประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอนและประเมินหลักสูตร 
 2. กำหนดให�อาจารย%ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย%ผู�สอน ดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ส/งในระบบ 
มคอ.ออนไลน% 
 3. อาจารย%ประจำหลักสูตรวิเคราะห%และตรวจสอบการกำกับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร มคอ.5 และ มคอ.6  
 4. อาจารย%ประจำหลักสูตรจัดทำ มคอ.7 ส/งคณะและในระบบ มคอ.ออนไลน% 
 5. ประเมินระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
 6. ปรับปรุงกระบวนการการกำกับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ในปD 2564 อาจารย%ประจำหลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6  ในระบบ 
มคอ.ออนไลน% จำนวน 36 รายวิชา ซ่ึงมีความสอดคล�องกับ มคอ.3/มคอ.4 ครบถ�วนทุกรายวิชา  
 จากการการประเมินการจัดการเรียนการสอนไม/พบความผิดปกติในรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  จากนั้น
อาจารย%ประจำหลักสูตรร/วมกันจัดทำ มคอ.7 ส/งคณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 
  

รายละเอียด 1/2564 2/2564 
จำนวนวิชา 19 วิชา 17 วิชา 
ปfดเทอม  29 ตุลาคม 2563 17 มีนาคม 2565 

แจ�งอาจารย%ผู�สอน 1 พฤศจิกายน 2563 18 มีนาคม 2565 

วันท่ีส/งครบ 15 พฤศจิกายน 2563 4 เมษายน 2565 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 ในกระบวนการท่ีกำหนดให�อาจารย%ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย%ผู�สอน ดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 
ส/งในระบบ มคอ.ออนไลน% เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอนในปDการศึกษาถัดไป มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตร จึงพบว/ายังขาดกระบวนการสะท�อนผลกลับ
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนไปหาผู�สอน  
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การปรับปรุงกระบวนการตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 คณะกรรมการประจำหลักสูตรเสนอให�มีการปรับปรุงกลไก โดยให�แจ�งผลการประเมินแก/อาจารย%ผู�สอนในแต/ละ
รายวิชาเพ่ือปรับปรุงแก�ไข และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนสอนและ การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน ตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการไปยังผู�สอนท่ีไม/ได�เปdนคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 
ตัวบ#งชี้ เป,าหมาย 2563 ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุเป,าหมาย 

5.3 การประเมินผู�เรียน 3 3   

 
ตัวบ#งช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ (แนบหลักฐาน) 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ#งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปRน 

ไปตาม
เกณฑ� 

ไม#เปRน 
ไปตาม
เกณฑ� 

1) อาจารย%ประจำหลักสูตร 
อย/างน�อยร�อยละ 80 มี
ส/วนร/วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการประชุมอาจารย%ประจำหลักสูตรตลอดปD
การศึกษา มีอาจารย%ประจำหลักสูตรเข�าร/วม ไม/น�อยกว/า
ร�อยละ 80 ในการประชุม 4 ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1 จำนวน 5 คน ครบ 100% 
ครั้งท่ี 2 จำนวน 5 คน ครบ 100%  
ครั้งท่ี 3 จำนวน 5 คน ครบ 100% 
ครั้งท่ี 4 จำนวน 5 คน ครบ 100% 

  

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห/งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)  

- สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค%ให�ความ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 15/2562 
วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

  

3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ%
ภาคสนาม ตามแบบ

มีการจัดทำ มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก/อนเปfดสอนในแต/
ละภาคการศึกษา ดังนี้ 
    - ภาคการศึกษาที ่ 1/2564 มีการจัดทำ มคอ.3  
มคอ.4  จำนวน 19 รายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 เปfด
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ#งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปRน 

ไปตาม
เกณฑ� 

ไม#เปRน 
ไปตาม
เกณฑ� 

มคอ.3 และ มคอ.4 
อย/างน�อยก/อนการเปfด
สอนในแต/ละภาค
การศึกษาให�ครบทุก
รายวิชา 

เรียนวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ผลการติดตามพบว/าได�มี 
การจัดส/งแผนการเรียนรู�ครบถ�วนทุกรายวิชา  
    - ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 มีการจัดทำ มคอ.3 มคอ.
4 จำนวน 17 รายวิชา เปfดเรียนวันที ่ 8 พฤศจิกายน 
2564 ซึ่งผลการติดตามพบว/าได�มีการส/งแผนการเรียนรู�
ครบถ�วนทุกรายวิชา 

 
 

4) จัดทำรายงานผล 
การดำเนินการของ
รายวิชาและรายงานผล
การดำเนินการของ
ประสบการณ%ภาคสนาม 
ตามแบบมคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ท่ีเปfดสอนให�ครบทุก
รายวิชา 

จำนวน 21 รายวิชา ภาคการศึกษา 2/2563 
    - ภาคการศึกษาที ่ 1/2563 สิ ้นสุดภาคเรียนวันท่ี  
29 ตุลาคม 2564 ผลการติดตามพบว/าได�มีการจัดส/ง 
มคอ.5 และ มคอ.6 ครบถ�วนทุกรายวิชา 
    - ภาคการศึกษาที ่ 2/2563 สิ ้นสุดภาคเรียน 17 
มีนาคม 2565 ซ่ึงผลการติดตามพบว/าได�มีการส/ง มคอ.5 
และ มคอ.6 ครบถ�วนทุกรายวิชา 

 

  

5) จัดทำรายงานผล 
การดำเนินการของ
หลักสูตรตามแบบมคอ.7 
ภายใน  
60 วันหลังสิ้นสุดปD
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำ มคอ.7 เพ่ือรอรับการประเมิน 
ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผล 
การเรียนรู�ท่ีกำหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4  
อย/างน�อยร�อยละ 25 

ในปDการศึกษา 2563 นี้มีการดำเนินงานการทวนสอบ
จำนวน 11 รายวิชา คิดเปdนร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปfดสอนในปDการศึกษา 2563 โดยแบ/งเปdนจากภาคเรียน
ท่ี 1 จำนวน 7 วิชา และภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 4 วิชา มี
รายวิชาดังต/อไปนี้ 
1. 4312461 การปฏิสัมพันธ%ระหว/างมนุษย%และ

คอมพิวเตอร% 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ#งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปRน 

ไปตาม
เกณฑ� 

ไม#เปRน 
ไปตาม
เกณฑ� 

ของรายวิชาท่ีเปfดสอน 
ในแต/ละปDการศึกษา 

2. 4312762 วิชวลเอฟเฟกต% 
3. 4312764 การสร�างโมเดล 3 มิติ 
4. 4312771 เครื่องมือเชิงสร�างสรรค%สำหรับสื่อ

ดิจิทัล 
5. 4312163 กฎหมายและจริยธรรมด�านเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย 
6. 4312467 การเขียนบท ออกแบบตัวละคร และ

สร�างสตอรี่บอร%ด 
7. 4312761 มัลติมีเดียและเทคโนโลยีเว็บ 
8. 4312765 คอมพิวเตอร%แอนิเมชัน 3 มิติ 
9. 4312772 ดนตรีและเสียงประกอบสำหรับงาน

มัลติมีเดีย 
10. 4313362 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย

 โดยใช�วิชาหลักของหลักสูตร และใช�หลักเกณฑ% 
การคัดเลือกรายวิชาของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 
2563 ท่ีเปfดสอนให�กับนักศึกษาชั้นปDท่ี 1 ในปD
การศึกษา 2563 ดังนั้นเม่ือทวนสอบครบ 4 ปD ก็
จะสามารถทวนสอบครบท้ังหลักสูตร 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ%การสอนหรือ 
การประเมินผล 
การเรียนรู�จากผล 
การประเมิน 
การดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7  
ปDท่ีแล�ว 

หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ% การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผล
การประเมิน การดำเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 ปDท่ี
แล�วโดยดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนใน มคอ.3 
และมีการรายงานผลดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 
หลักสูตรมีการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู� โดย
ในที ่ประชุมมีการสรุปว/าจะต�องมีการปรับปรุงจาก 
การประมวลของ มคอ.5 ทุกรายวิชา โดยมีว ิชาที ่มี 
การดำเน ินการอย /างม ีร ูปธรรมค ือ ว ิชาโครงงาน
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน มีการปรับปรุงการประเมินผล 
โดยจากเดิมที่มีเฉพาะการให�คะแนนจากการสอบความ
สมบูรณ%ของโครงงาน และทางหลักสูตรกำหนดเกณฑ%
การให �คะแนนการในการไปนำเสนอผลงาน หรือ 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ#งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปRน 

ไปตาม
เกณฑ� 

ไม#เปRน 
ไปตาม
เกณฑ� 

การตีพิมพ%เผยแพร/ผลงาน และการเข�ารวมการประกวด
แข/งขันในระดับชาติ เทียบเท/าการสอบ 

8) อาจารย%ใหม/ทุกคนได�รับ
การปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด�าน 
การจัดการเรียนการสอน 

ไม/มี -  

9) อาจารย%ประจำหลักสูตร
ทุกคนได�รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย/างน�อย 
ปDละหนึ่งครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปDการศึกษา 2564 อาจารย%ประจำหลักสูตรทุกคน
ได�รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ โดยสรุป
จำนวนรายบุคคล ดังนี้ 
 

ลำดับ อาจารย�ประจำหลักสูตร 
ได!รับการพัฒนา 

ทางวิชาการ 
(คร้ัง) 

1. อาจารย%ธนพัฒน% วัฒนชัยธรรม 5 

2. อาจารย%วิฑรู สนธิป4กษ% 5 

3. ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 4 

4. อาจารย%เอกวิทย% สิทธิวะ 4 

5. อาจารย% ดร. สมพร พูลพงษ% 2 
 

  

10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน 
การสอน (ถ�ามี) ได�รับ
การพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพไม/น�อยกว/า
ร�อยละ 50 ต/อปD 

ไม/มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน - - 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปDสุดท�าย/
บัณฑิตใหม/ท่ีมีต/อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 
ไม/น�อยกว/า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปDการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรได�มีการประเมิน
ความพึงพอใจต/อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปDท่ี 
4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปDสุดท�าย/บัณฑิต
ใหม/ท่ีมีต/อคุณภาพหลักสูตร  ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ#งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เปRน 

ไปตาม
เกณฑ� 

ไม#เปRน 
ไปตาม
เกณฑ� 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต/อบัณฑิต
ใหม/เฉลี่ยไม/น�อยกว/า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปDการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรได�มีการประเมิน
ความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต/อบัณฑิตใหม/ มีค/าเฉลี่ย
เท/ากับ 4.40   

  

รวมตัวบ#งช้ีในปUนี้ 10 

จำนวนตัวบ#งช้ีท่ีดำเนินการผ#านเฉพาะตัวบ#งช้ีท่ี 1-5 1-5 

ร!อยละของตัวบ#งช้ีท่ี 1-5 100.00 

จำนวนตัวบ#งช้ีในปUนี้ท่ีดำเนินการผ#าน 10 

ร!อยละของตัวบ#งช้ีท้ังหมดในปUนี้ 100.00 

ผลการประเมินตนเอง 5 
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การวิเคราะห�รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม#ปกติ 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ เหตุท่ีทำให!ผิดปกติ 

มาตรการแก!ไข/
ข!อเสนอแนะ 

- - - - - 

 
 
รายวิชาท่ีไม#ได!เปXดสอนในปUการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลท่ีไม#เปXดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - - 
 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม#ครบในปUการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข!อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม#ได!สอน วิธีแก!ไข 
- - - - - 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู! 
สรุปข!อคิดเห็นของผู!สอนและข!อมูลป,อนกลับ

จากแหล#งต#าง ๆ 
แนวทางแก!ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศ ึกษาส /วนใหญ/ม ีความตรงต /อเวลาม ีความ
รับผิดชอบต/อการทำงานการเข�าชั้นเรียนและเคารพ
กฎระเบียบมีเพียงนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ไม/ตรงต/อ
เวลาและขาดความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษานัดพบนักศึกษาที่มีป4ญหาและ
สอบถามถึงสาเหตุพร�อมกับให�คำแนะนำ 

ความรู! ทักษะการเรยีนรู�ด�วยตนเองของนักศึกษายังมี
ข�อจำกัดเน่ืองจากช่ัวโมงเรียนในแต/ละวันยาวนานจน
ไม/สามารถศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองทุกรายวิชาทำให�
ไม/มีการเตรียมพร�อมความรู�ก/อนเข�าเรียน 

เพิ ่มพูนทักษะการศึกษาค�นคว�าให�แก/
นักศึกษาอย/างต/อเนื ่องมอบหมายงาน
และให�จัดทำคู/มือจากการค�นคว�าทั้งจาก
เว็บไซต% หนังสือ หรือสื่อประเภทอ่ืน 

ทักษะทางปZญญา วัดความสามารถทักษะทางป4ญญาจากการทำรายงาน 
สร�างชิ ้นงาน ค�นคว�าด�วยตัวเอง นักศึกษาสามารถ
ค�นคว�าได�จากอินเทอร%เน็ตเปdนส/วนใหญ/ และนำมา
ประยุกต%ใช�กับช้ินงานท่ีได�รับมอบหมาย 

ปร ับปร ุงว ิธ ีการประเม ินผลเพ ื ่อให�
สามารถประเมินทักษะทางป4ญญาได�
อย/างชัดเจนกำหนดเกณฑ%การวัดที่ทำให�
เห ็นความสามารถในการค ิดท ั ้ งจาก
รายงาน และกิจกรรมในห�องเรียน 

ทักษะความสัมพันธ�
ระหว#างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ในกิจกรรมต/าง ๆ ภายในคณะ สาขาวิชานักศึกษา
ส/วนใหญ/มีปฏิสัมพันธ%ที่ดีกับเพื่อนร/วมงานมีความ
รับผิดชอบในหน�าที ่ที ่ได�รับมอบหมายมีเพียงเปdน
บางส/วนน�อยที่ต�องปรับปรุง เช/น การพูดคุย หรือเข�า
กับเพ่ือนร/วมงานเพ่ือติดต/อประสานงานต/าง ๆ 

สนับสนุนให�นักศึกษาเข�าร/วมกิจกรรมใน
ชุมนุม เพื่อนภายในคณะ ต/างคณะเพ่ือ
เรียนรู�ที่จะอยู/ร/วมกัน ทำงานร/วมกันกับ
ผู �อื ่น ฝOกความรับผิดชอบและการเข�า
สังคมกับผู�อ่ืน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู! 
สรุปข!อคิดเห็นของผู!สอนและข!อมูลป,อนกลับ

จากแหล#งต#าง ๆ 
แนวทางแก!ไขปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ

การใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู�ทางด�านการคิดและ 
การคำนวณน�อย 

2. นักศึกษามีพื้นฐานความรู�ทางด�านภาษาและ
การกล�าแสดงออกน�อย 

3. นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต%ใช�ในการศึกษาได� 

จัดให�มีการสอนเสริมหรือปรับความรู�
พ้ืนฐานทางด�าน 
การคำนวณ และภาษาแก/นักศึกษา 

 
การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม# 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี     ไม/มี � 
จำนวนอาจารย%ใหม/ ……-…………จำนวนอาจารย%ท่ีเข�าร/วมปฐมนิเทศ ………-………… 
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ป�ญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของป�ญหาต�อผล
สัมฤทธิตามวัตถุประสงค$ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป&องกันและแก'ไขป�ญหาใน
อนาคต 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของ
หลักสูตรบางรายการ
สามารถใช�ในการจัดการ
เรียนการสอนได� แต"ไม"
สามารถผลิตผลงานท่ี
ซับซ�อนต"อโจทย'เขิง
พาณิชย'ได� 

- นักศึกษาต�องเสียเวลาในการ
สร�างผลงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร�าง
ชิ้นงานท่ีซับซ�อน ถ�ามีเครื่องมือท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
ระยะเวลาท่ีใช�ในการพัฒนาก็จะ
สั้นลง สามารถพัฒนางานได�
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 
 

- เสนอของบประมาณแผ"นดิน 
- เสนอรายชื่อห�องปฏิบัติการที่เหมาะสมใน

การจัดการเรียนการสอนแต"ละรายวิชาไป
ยังสำนักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพ่ือจัดตารางสอน 

- ใ ช � งบประมาณส " วนของสาขาว ิ ช า
คอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซ้ือ 

- ขอใช � ส ิ ่ งสน ับสน ุนการ เร ี ยนร ู � จ าก
หน " ว ย ง านกล า ง  ไ ด � แ ก "  ก ล ุ " ม ง าน
ประชาสัมพันธ'  สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การแพร"ระบาด โควิด-19 
ส "งผลให�น ักศ ึกษาที ่ ไม "มี
อ ุปกรณ'ในการเร ียนเป:น
ของส " วนต ั ว  ในการฝ<ก
ปฏิบัติช"วงที่ทำการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน'ได� 

- นักศึกษาบางคน อาจจะไม"ได�ฝ<ก
ปฏิบัติ ทำให�ขาดทักษะการใช�
เครื่องมือนั้น ๆ   

- แบ"งนักศึกษาเป:นกลุ"มย"อยสลับเวลาเรียน
เพ่ือเว�นระยะห"าง 

- จัดหาอุปกรณ'คอมพิวเตอร'ให�นักศึกษายืม
เรียน 

- แนะนำการศึกษาผ"านช"องทางออนไลน' ท่ี
เสริมทักษะทดแทนการฝ<กปฏิบัติจริง 

- แนะนำอ ุ ปกรณ ' ท ี ่ ม ี ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพ
เทียบเคียง และอยู "ในงบประมาณของ
นักศึกษา ให�นักศึกษาที่มีความต�องการ
จัดซ้ืออุปกรณ'ฝ<กทักษะเป:นของตนเอง 

- ให�นักศึกษามาฝ<กเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
ในรายที ่ไม "ม ี เคร ื ่องมือ ในช"วงเวลาท่ี
สถานการณ'คลี่คลาย 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' 

ผลการดำเนินงาน 

เป&าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย'มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเพียงพอต"อการจัดการเรียนการสอนออนไลน' 
นักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�เพียงพอต"อการเรียนออนไลน' 

เป&าหมายเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย'ต"อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ในระดับมากข้ึนไป 
 
 ระบบและกลไก 

1.  กำหนดแนวทางการในการสำรวจข�อมูล ช"วงเวลาสำรวจข�อมูล และ ในการสำรวจความต�องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู�ของนักศึกษาและอาจารย' และสรุปผลการสำรวจข�อมูล 

2.  สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีจำเป:นต�องหามาทดแทน 
3.  จัดทำแผนงบประมาณนำเสนอคณะ/มหาวิทยาลัย ฯ   
4.  ดำเนินเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบพัสดุให�เสร็จสิ้นในปDงบประมาณท่ีได�รับการจัดสรร 
5.  ประเมินกระบวนการระบบการดำเนินงานของสาขาวิชาโดยมีส"วนร"วมของอาจารย'ประจำหลักสูตรเพ่ือให�มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู� เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการปรับปรุงในปDการศึกษาต"อไป 
 

 
ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ที่ได�จากการสำรวจสำรวจความต�องการสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู �ของนักศึกษาและอาจารย'ในปDการศึกษา 2563 ไปแล�วนั ้น คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิเคราะห' 
ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ที่เป:นวัสดุและครุภัณฑ' เพื่อให�นักศึกษาและอาจารย'ใช�ในการจัดการเรียน 
การสอน ดังนี้ 

1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' จำนวน เพียงพอ หมายเหตุ 

1. ห�องปฏิบัติการ iMac (33 เครื่อง) 1 ห�อง � กรณีมีหลายหมู"เรียนสามารถขอใช�
ห�องปฏิบัติการ iMac ที่สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค'  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) ห�อง 
มีเครื่อง iMac ให�บริการจำนวน 42 
เครื่อง ร"วมด�วย 

2. ห�อง Multimedia Studio 1 ห�อง �  

3. กล�องวิดีโอ 2 ตัว �  
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' จำนวน เพียงพอ หมายเหตุ 

4. ขาต้ังกล�องวีดีโอพร�อมล�อเลื่อน 4 อัน �  

5. ไมค' Shotgun Microphone 2 ตัว �  

6. ชุดไมค'คอนเดนเซอร' 3 ตัว �  

7. กล�องดิจิตอล  10 ตัว �  

8. ขาต้ังกล�อง 2 ตัว �  

9. ขาต้ังกล�องแบบ Monopod 2 ตัว �  

10. แฟลชภายนอก  4 ตัว �  

11. ไฟแฟลชสตูดิโอ พร�อม Softbox/ร"มแสงทะลุ 3 ชุด �  

12. ไฟสตูดิโอแบบต"อเนื่อง 800 วัตต' (ไฟหัวแดง) 4 ชุด �  

13. ไฟสตูดิโอแบบต"อเนื่อง LED 90W พร�อม 
Softbox (50x70 cm.) 

3 ชุด �  

14. Clapboard 3 ชุด �  

15. โครงฉากถ"ายภาพพกพา/ติดผนัง 3 ชุด �  

16. กระดาษฉากถ"ายภาพ (สีฟgา สีน้ำเงิน สีเขียว สี
ขาว สีดำ และ สีเทา) 

10 ม�วน �  

17. เครนสำหรับถ"ายวิดีโอ 1 ตัว �  

18. ไมค'ลอยสำหรับถ"ายวิดีโอ 2 ชุด �  

19. รางสไลด'สำหรับถ"ายวิดีโอ 2 ชุด �  

20. ไฟต"อเนื่องแบบพกพา 2 ดวง �  

21. เครื่องพิมพ' 3 มิติ พร�อมวัสดุพิมพ' 1 ชุด �  

22. เครื่องสแกน 3 มิติ 1 ชุด �  

23. เซ็นเซอร'ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Kinect 1.0) 1 ชุด �  

24. อุปกรณ'แปลงสัญญาณวิดีโอ 2D เป:น 3D 1 ชุด �  

25. หุ"นไม�จำลอง/โมเดลสำหรับฝ<กวาด 15 ตัว �  

26. เครื่องคอมพิวเตอร'บริการนักศึกษาพิมพ'งาน 1 เครื่อง �  

27. เครื่องพิมพ' Inkjet (บริการนักศึกษาพิมพ'เล"ม
โครงงานฉบับร"าง) 

1 เครื่อง �  

28. ฉากหลังแบบพกพา สีเขียว/สีน้ำเงิน  4 อัน �  

29. ชุดไมค'คอนเดนเซอร' USB 5 ตัว �  

30. กล�องเว็บแคม 6 ตัว �  

31.  อุปกรณ'กันสั่นสำหรับมือถือ 6 ตัว �  
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' จำนวน เพียงพอ หมายเหตุ 

32. โครงแขวนฉากหลัง แบบ 3 ม�วนกระดาษ 1 ฉาก �  

33. ชุด Green Screen 2 ตัว �  

2) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� สาขาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' จำนวน เพียงพอ หมายเหตุ 
1. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร' 8 ห�อง � ใช�ร"วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร' และ

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2. ห�องสมุด 1 แห"ง � 

3. ห�องประชุม 1 ห�อง � 

4. ห�องเรียน/จัดกิจกรรมท่ัวไป 2 ห�อง � 

3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ของหน"วยงานอ่ืนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค' 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' จำนวน เพียงพอ หมายเหตุ 

5. ห�องปฏิบัติการ iMac (42 เครื่อง) 1 ห�อง � สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร' 4 ห�อง � สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7. Wireless Access Point 321จุด � สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. ห�องสมุด 2 แห"ง � สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. ห�องบันทึกเสียง 1 ห�อง � กลุ"มงานประชาสัมพันธ' สำนักงานอธิการบด ี

10. เต็นท' 3 ชุด � หน"วยบ"มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค' 

11. โตsะถ"ายภาพสินค�า 1 ชุด � หน"วยบ"มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค' 

 
 ในปDการศึกษา 2564 ได�สำรวจความต�องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของนักศึกษาผ"านทางระบบออนไลน'ช"วง
เดือนมิถุนายน 2564 และเดือนพฤศจิกายน 2564 ประชากรนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
(ชั้นปD 1, 2) และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ชั้นปD 3, 4)   

อาจารย'ผู�สอนที่สังกัดสาขาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน (ชั้นปD 1, 2) และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ชั้นปD 3, 4) มีดังนี้ 
 

รายช่ืออาจารย$ อาจารย$ประจำหลักสูตร อาจารย$ผู'สอน 
1. อ.ดร.สมพร  พูลพงษ' � � 
2. ผศ.ธนพัฒน'  วัฒนชัยธรรม � � 
3. อ.วิฑูร  สนธิปvกษ' � � 
4. ผศ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม � � 
5. อ.เอกวิทย'  สิทธิวะ � � 
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รายช่ืออาจารย$ อาจารย$ประจำหลักสูตร อาจารย$ผู'สอน 
6. อ.กาญจนา  ยลสิริธัม  � 
7. ผศ.ภัคจิรา  ศิริโสม  � 
8. ผศ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล  � 
9. อ.วรชนันท'  ชูทอง  � 
10. ผศ.ณัฐภัทร  ศิริคง  � 

 
คณะกรรมการประจำหลักสูตรได�สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีต�องใช�ในการเรียนการสอนออนไลน'ของ

อาจารย'ประจำหลักสูตร และอาจารย'ผู�สอน (เฉพาะสาขาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีดังนี้ 
 

อาจารย$ จำนวนอาจารย$ 
ท่ีตอบแบบสำรวจ 

จำนวนอาจารย$ 
มีส่ิงสนับสนุนการสอนออนไลน$ 

1. อาจารย'ประจำหลักสูตร 5 5 

2. อาจารย'ผู�สอน 
(สาขาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

10 10 

 จากการสำรวจพบว"าอาจารย'ผู�สอนมีความพร�อมในการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน'ร�อยละ 100  
 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรได�สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ที่ต�องใช�ในการเรียนออนไลน'ของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (ชั้นปD 1, 2) และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ชั้นปD 3, 4) โดยสำรวจ
เฉพาะประเด็นการมีคอมพิวเตอร'ใช�ในการเรียนออนไลน' เนื่องจากเป:นสิ่งจำเป:นสำหรับวิชาที่มีภาคปฏิบัติ และ
ซอฟต'แวร'บางตัวไม"มีเวอร'ชั่นท่ีทำงานบนโทรศัพท'มือถือหรือแท็บเล็ต มีดังนี้ 
 

นักศึกษา 
1/2564 2/2564 

จำนวน
นักศึกษา 

มี
คอมพิวเตอร$ 

ไม�มี
คอมพิวเตอร$ 

จำนวน 
นักศึกษา 

มี 
คอมพิวเตอร$ 

ไม�มี
คอมพิวเตอร$ 

1. ชั้นปDท่ี 1 (รหัส 64) 65 52 13 58 54 4 

2. ชั้นปDท่ี 2 (รหัส 63) 52 44 8 47 44 3 

3. ชั้นปDท่ี 3 (รหัส 62) 34 33 1 33 32 1 

4. ชั้นปDท่ี 4 (รหัส 61) 25 25 - 25 25 - 

  

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
 ในปD 2564 หลักสูตรได�สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีต�องใช�ในการเรียนออนไลน'ของนักศึกษาพบว"านักศึกษา
บางส"วนไม"มีคอมพิวเตอร' คณะกรรมการประจำหลักสูตรจึงได�กำหนดแนวทางสำหรับการจัดการเรียนการสอนกรณีท่ี
นักศึกษาไม"สามารถเข�ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได�และนักศึกษาไม"มีคอมพิวเตอร' ดังนี้ 
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1) ใช�โทรศัพท'มือถือหรือแท็บเล็ตเป:นอุกรณ'ในการเรียน เช"น การถ"ายภาพ การเขียนโปรแกรม การแต"งภาพ 
การปvxนแบบดิจิตอล สร�างงานนำเสนอ เป:นต�น 

2) ใช�กระบวนการเรียนภาคทฤษฎีก"อนปฏิบัติภายหลัง เม่ือสถานการณ'โควิด-19 คลี่คลาย 
3) แบ"งกลุ"มผู�เรียนเพ่ือสลับเวลาเรียน เพ่ือจะได�ใช�สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ในมหาวิทยาลัย 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรได�ประเมินกระบวนการ และได�มีการปรับปรุง ระบบและกลไก โดยมีการ
ดำเนินงานต"อไปดังนี้  

 เนื่องจากแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในช"วงสถานการณ'โควิด-19 จึงทำให�ไม"สามารถจัดการเรียนการสอน 
ใช�กระบวนการเรียนภาคทฤษฎีก"อนปฏิบัติภายหลัง หรือแบ"งกลุ"มผู�เรียนเพื่อสลับเวลาเรียน คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรมีแนวทางช"วยเหลือนักศึกษาโดยขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร'เก"าเพ่ือมาให�นักศึกษายืมเรียนในภาคเรียนท่ี 
2/2564 โดยพิจารณานักศึกษาชั้นปD/รายวิชาจำเป:นต�องใช�คอมพิวเตอร'ก"อน ได�แก" การเรียนวิชาโครงงาน วิชา
แอนิเมชัน 3 มิติ มีดังนี้ 
 

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาท่ี 
ไม�มีคอมพิวเตอร$ 

จำนวนนักศึกษา 
ท่ียืมคอมพิวเตอร$ 

หมายเหตุ 

1. ชั้นปDท่ี 1 (รหัส 64) 4 -  

2. ชั้นปDท่ี 2 (รหัส 63) 3 3  

3. ชั้นปDท่ี 3 (รหัส 62) 1 1 คืนคอมพิวเตอร'แล�ว 

4. ชั้นปDท่ี 4 (รหัส 61) - -  

 

 แนวทางในการให'ได'มาซ่ึงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' 
 1) สนับสนุนและบริการ ท้ังหน"วยงานภายนอกหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ใน
การทำกิจกรรมท่ีเก่ียวกับมัลติมีเดีย 
 2) จัดทำแผนความต�องการครุภัณฑ'เพ่ิมเติมจากงบประมาณประจำปD  
 3) ประเมินความพึงพอใจและความต�องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
 
ผลการดำเนินงานอย�างเป>นรูปธรรม 

 คณะกรรมการประจำหลักสูตร ได�ดำเนินการตามระบบกลไกท่ีได�มีการปรับปรุง  
 1 สนับสนุน บริการหน"วยงานภายนอกหลักสูตร และ คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี  
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1.1 ให�บริการ การถ"ายภาพกับผู�บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และหน"วยงานต"างๆ เช"น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี   องค'การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค' สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค' สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยี โดยใช�อุปกรณ' ฉากถ"ายภาพ ระบบไฟ กล�องและขาต้ังกล�อง  

1.2 ดำเนินการถ"ายทอดสดการปฐมนิเทศออนไลน' คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ'
รับสมัครนักศึกษา 2565 ออนไลน' ของคณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี โดยใช�ศักยภาพของ
อาจารย'และนักศึกษารวมถึงอุปกรณ'ที่เป:นสิ่งสนับสนุนการเรียนในหลักสูตร โดยใช�อุปกรณ' ฉาก
ถ"ายภาพ ระบบไฟ กล�องและขาต้ังกล�อง และมีการประสานเช"ายืมอุปกรณ'ถ"ายทอดสดมาใช� 

 2) จัดทำแผนความต�องการครุภัณฑ'เพ่ิมเติมจากงบประมาณประจำปD 2565 
 3) ประเมินความพึงพอใจและความต�องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
   คณะกรรมการได�ประชุมสรุปการใช�สิ่งสนับสนุนการเรียนตลอดปDการศึกษา  มีอาจารย' นักศึกษา และ 
หน"วยงานอ่ืนมาใช�บริการ โดยเฉพาะอย"างยิ่งนักศึกษาใช�ประโยชน'จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีมีอยู"ในการเข�าร"วมการ
แข"งขัน โดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันได�ยืมอุปกรณ'สำหรับการถ"ายทำ เพ่ือเข�าร"วมประกวด 
4 กิจกรรม 
 - การนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด�านคอมพิวเตอร'ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 10 (AUC2) 

 รางวัล Good  รหัสบทความ O-MCG-0012 ชื่อบทความ "How To เลือกใช�หน�ากากอนามัย
อย"างถูกต�อง" 

 รางวัล Excellence รหัสบทความ O-MCG-0040  ชื่อบทความ "ภาพยนตร'การ'ตูนแอนิเมชัน 3 
มิติ แบบปฏิสัมพันธ'สนับสนุนทางด�านอารมณ'และส"งเสริมความสัมพันธ'ระหว"างเพ่ือนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย เรื่อง ปาฏิหาริย'แห"งใจ"   

 - ประกวดผลงานในงาน Techno Mart 2021 Thailand จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร' วิจัย
และนวัตกรรม 

 การประกวดออกแบบอินโฟกราฟ�ก STI for New Normal ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท"า หัวข�อ "โมเดลเศรษฐกิจใหม" BCG" ได�รับรางวัลชมเชย 

 การประกวดวีดิโอ ชวนคนท่ีใช" ไปออนไลน'ท่ี TechnoMart 2021 
ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  และ ได�รับรางวัลชมเชย 
 - กิจกรรมประกวดภาพถ"าย "คนไทยร"วมใจปgองกันโควิดด�วยจิตสำนึก" สัปดาห'วิทยาศาสตร'ประจำปD 2564 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ชั้นปD 3 (MT-62) ได�รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข"งขันการ
ประกวดภาพถ"าย "คนไทยร"วมใจปgองกันโควิดด�วยจิตสำนึก" สัปดาห'วิทยาศาสตร'ประจำปD 2564 
 - การแข"งขันในการประชุมวิชาการด�านวิทยาศาสตร' กลุ"ม นวัตกรรม การบูรณาการการเรียนรู�กับการทำงาน 
(WIL) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชั้นปD 2 (MTA-63) ได�รับรางวัลชมเชย 
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   หลักสูตรได�มีการจัดระบบควบคุมการยืมคืนผ"านระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการยืนคืนผ"าน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรอกแบบฟอร'มยืมคือออนไลน' https://bit.ly/lendcit  
สาขาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน มีอุปกรณ'เทคโนโลยี
มัลติมีเดียสำหรับใช�ประกอบการเรียน หรือใช�บันทึกถ"ายวีดีโอหรือถ"ายทำไว�จำนวนหนึ่งทางสาขาจึงกำหนดระเบียบ
ข้ันตอนในการขอยืมชุดอุปกรณ' ดังต"อไปนี้ 
 1. ผู�ประสงค'จะขอยืมอุปกรณ'เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ต�องกรอบแบบการขอยืมอุปกรณ' ล"วงหน�าไม"น�อยกว"า 2 วัน
ทำการ เสนอสาขาคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรอกแบบฟอร'มออนไลน'และนำส"งท่ีสาขาคอมพิวเตอร'
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ผู�มีสิทธิ์ขอยืม ได�แก" อาจารย' / บุคลากร และ นักศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร' สาขาวิชาคอมพิวเตอร'และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร' เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
 3. ผู�ใช�บริการสามารถยืมได�ไม"เกิน 1 วันทำการ  
 4. การขอใช�ต"อเนื่อง สามารถทำได�เม่ือไม"มีผู�อ่ืน แจ�งความจำนงขอใช�ต"อจากท"าน (ให�ยืมต"อกันได�ไม"เกิน 3 วัน
ทำการนับจากวันท่ียืม) 
 5. หลังจากเสร็จสิ้นการใช�งาน ให�นำส"งตามเวลาท่ีกำหนดหากส"งล"าช�าไม"ตรงตามกำหนด จะไม"อนุญาตให�ยืมใน
ครั้งถัดไป และแจ�งตัดคะแนนในรายวิชาท่ีผู�เรียนในเทอมนั้น และถ�าผู�ขอยืมไม"นำมาคืนตามกำหนดเวลา อาจารย'ท่ี
รับรองต�องรับผิดชอบติดตามมาคืน  
 6. ผู�ยืมจะต�องมาส"งคืนครุภัณฑ'ในสภาพท่ีใช�การได�ดังเดิม หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช�การไม"ได� หรือสูญ
หายไป ให�ผู�ยืมจัดการแก�ไขซ"อมแซมให�คงสภาพเดิม โดยเสียค"าใช�จ"ายของตนเอง หรือชดใช� เป:นพัสดุประเภทชนิด 
ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ อย"างเดียวกัน หรือชดใช�เป:นเงินตามราคา ท่ีเป:นอยู"ในขณะยืม ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ�งช้ี เป&าหมาย 
2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป&าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 4 4   
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หมวดท่ี 6 ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู�ประเมิน 
 

 สรุปการประเมินหลักสูตร  

การประเมินจากผู�ท่ีสำเร็จการศึกษา   

ข�อวิพากษ&ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย&ต*อผลการประเมิน 

การทำโครงงานกลุ�มในช�วงสถานการ$ณโควิด-19 ท้ัง
เรื่องการทำงานเป-นทีม และการใช�อุปกรณ$ท่ีสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยแบบ On-site ส�งผลให�การ
ดำเนินการโครงงานมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงงาน 

แนะนำ และปรับรูปแบบการทำโครงงานท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ$โควิด-19  

ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
1) แนะนำการใช�เครื่องมือออนไลน$ที่ช�วยในการทำงานในร�วมกัน เช�น การใช�การจัดเก็บข�อมูลออนไลน$ 

การประชุมออนไลน$ โดยเสริมเข�าไปใช�ระหว�างเรียนเพ่ือเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษารุ�นต�อไป 
2) เพิ่มความถี่ในการกำกับติดตาม เพื่อเร�งรัดการจัดของโครงงานให�เป-นไปตามแผนงาน โดยอาจารย$

ประจำรายวิชาท้ัง 4 ท�าน 

 
การประเมินจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง  

กระบวนการประเมิน  แบบสอบถาม 

ข�อวิพากษ&ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย&ต*อผลการประเมิน 

นักศึกษาไม�สามารถสื่อสาร แนวคิดในการสร�างสรรค$
ชิ้นกับผู�ประกอบการได� 

 จากการสอบถาม พบว�านักศึกษาเฉพาะรายท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตัวท่ีขาดความม่ันใจในการนำเสนอ
ผลงาน 

ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
เพ่ิมกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีเป@ดโอกาสให�นักศึกษาฝBกการนำเสนอในกิจกรรมต�างๆ ของแต�ละรายวิชา 
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หมวดท่ี 7 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ความก�าวหน�าของการดำเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป0ท่ีผ*านมา 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาท่ีแล�วเสร็จ ผู�รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม*

สามารถดำเนินการได�สำเร็จ 

    

    

 

 
อาจารย&ผู�รับผิดชอบหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 

ช่ือ-สกุล 
ตำแหน*งทาง

วิชาการ 
ลายเซ็น วันท่ีรายงาน 

1. ผู�ช�วยศาสตราจารย$ธนพัฒน$  วัฒนชัยธรรม ผู�ช�วยศาสตราจารย$  12 มิ.ย. 2565 

2. อาจารย$วิฑูร  สนธิปJกษ$ อาจารย$  12 มิ.ย. 2565 

3. ผู�ช�วยศาสตราจารย$วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม ผู�ช�วยศาสตราจารย$  12 มิ.ย. 2565 

4. อาจารย$เอกวิทย$ สิทธิวะ อาจารย$  12 มิ.ย. 2565 

5. อาจารย$ ดร.สมพร  พูลพงษ$ อาจารย$  12 มิ.ย. 2565 
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ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ี (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

ตัวบ�งชี ้ หน�วย 
เป�าหมาย
ป 2564 

ผลการประเมินตนเอง (SAR) ป  2564 

ตัวตั้ง ผลลัพธ+ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวหาร 
(% /

สัดส�วน) 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมตัวบ�งช้ีของ สกอ. 13 
ตัวบ�งช้ี 

คะแนน 3.01 3.41 บรรลุ 

องค+ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน ข�อ 5 5 ผ*าน 

1.1 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ+
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

ข�อ 5 5 ผ*าน 

องค+ประกอบท่ี 2 บัณฑิต คะแนน 3.75     3.09 

2.1 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  

คะแนน 4.50 4.40 4.40 

2.2 

รBอยละของบัญฑิตปริญญาตรีท่ีไดBงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป  

ร�อยละ 60.00 5 
35.71 1.79 

คะแนน 3.00 14 

องค+ประกอบท่ี 3 นักศึกษา คะแนน 3.67     3.67 

3.1 การรับนักศึกษา คะแนน 4.00 4.00 4.00 

3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนน 4.00 4.00 4.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา คะแนน 3.00 3.00 3.00 

องค+ประกอบท่ี 4 อาจารย+ คะแนน 3.14     3.04 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย+ คะแนน 3.14 3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย+ คะแนน 3.44   3.11 
 

อาจารย+ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร�อยละ 1.00 1 
20.00 5.00 

คะแนน 5.00 5.00 
 

อาจารย+ประจำหลักสูตรท่ีดำรงค+
ตำแหน�งทางวิชาการ 

ร�อยละ 40.00 2 40.00 3.33 
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ตัวบ�งชี ้ หน�วย 
เป�าหมาย
ป 2564 

ผลการประเมินตนเอง (SAR) ป  2564 

ตัวตั้ง ผลลัพธ+ 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวหาร 
(% /

สัดส�วน)  
ผลงานทางวิชาการของอาจารย+
ประจำหลักสูตร 

ร�อยละ 40.00 0.20 4.00 1.00 

  จำนวนบทความของอาจารย+ประจำ
หลักสูตรปริญญาเอก 

ไม*ประเมิน 1.00 0.00 
ไม*

ประเมิน  
ไม*ประเมิน 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย+ คะแนน 3 3 3.00 

องค+ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียน การ
สอน การประเมินผูBเรียน 

คะแนน 4.00 
  

3.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน 4 4 4.00 
5.2 การวางระบบผูBสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
คะแนน 3 3 

3.00 

5.3 การประเมินผูBเรียน คะแนน 3 3 3.00 

5.4 

ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ  

ร�อยละ 100.00 10 
100.00 5.00 

คะแนน 5.00 10 

องค+ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูB คะแนน 3.00     4.00 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูB คะแนน 4 4 4.00 

      45.30 

 
วันท่ีรับการประเมิน  11  กรกฏาคม  พ.ศ.2565  3.48 
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ตารางการวิเคราะห+คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค+ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ�าน 

จํานวน 
ตัวบ�งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนBอย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ�าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ�ง
ชี้ใ

น 

อง
ค�ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 3.09 3.62 ระดับคุณภาพดี 
3 3 - 4.00 3.00 3.67 ระดับคุณภาพดี 
4 3 3.11 3.00 3.00 3.04 ระดับคุณภาพดี 
5 4 - 3.33 5.00 3.75 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.11 3.57 3.44   
ผลการประเมิน 3.48 ระดับคุณภาพดี 
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ตารางเปรียนเทียบผลคะแนนประเมินตนเอง ป   2562  2563 และ 2564

 

ที� ตัวบ่งชี� คณะกรรมประเมิน 

2562

คณะกรรมประเมิน 

2563 2564-ตน

องค์ประกอบที� 2    บัณฑิต 4.17 3.62 3.10

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ4.59 4.43 4.40

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที.ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 3.75 2.80 1.79

องค์ประกอบที� 3   นักศึกษา 3.33 3.67 3.67

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 4.00 4.00

3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 4.00 4.00

3.3 ผลที.เกิดกับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00

องค์ประกอบที� 4   อาจารย์ 3.30 2.96 3.04

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.00 3.00

4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.89 2.89 3.11

4.3  ผลที.เกิดกับอาจารย์ 3.00 3.00 3.00

องค์ประกอบที� 5   หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินนักศึกษาและสิ�งสนับสนุนการเรยีนรู้3.50 3.75 3.75

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3.00 4.00 4.00

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดเรียนการสอน 3.00 3.00 3.00

5.3 การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.00 3.00

5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที� 6  สิ�งสนับสนุนการเรยีนรู้ 3.00 3.00 4.00

6.1  สิ.งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  3.00 4.00

เฉลี�ย 3.46 3.47 3.48
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