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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชากรและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 

การประชุมวิชาการท้ังในและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) การมีส่วนรว่มในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์ 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ภาควิชามีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 โดยมีการด าเนินงานกล่าวโดยสรุปดังนี้ 
1) ภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน  

3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 

4) มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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2. บัณฑิต 

2.1 มีการส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต
และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.2 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

2.3 มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 
  3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   3.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ ที่มีรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    3.1.2 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง (ปวส.)  สาขาด้าน
คอมพิวเตอร์  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้ 
      3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ ารับการศึกษาที่ เป็นระบบกลาง (Thai University Central 
Admission System: TCAS) โดยแบ่งออกเป็น 5 รอบ คือ รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบรับ
แบบโควต้า รอบรับตรงร่วมกัน รอบแอดมิชชั่น และรอบรับตรงอิสระ 
  3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้ 
   3.3.1 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงใน
รายวิชาต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

 
4. อาจารย ์

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 4.1.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558    
 4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

   4.1.3 มีความรู้ มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
   4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

     คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
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ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
    4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

ภาควิชามีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอน
ในบางหัวขอ้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 มีการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุง

พัฒนา 
เนื้อหาที่ท าการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต 
 5.2 มีการเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้เกิดส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษา 

  5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
CUPT QA ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
   5.3.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   5.3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   5.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.3.5 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

2) มีจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

3) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

4) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  
   อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
5) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
 การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
6) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
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7) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 
 หนึ่งครั้ง 
8)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
    9)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 
     ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
    10)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  มีการจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับนักศึกษาใช้ในการเรียนรู้หรือค้นคว้านอกเวลาเรียน 
 6.2  มีการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
 6.3  มีการส่งเสริมให้มีการจัดโครงงานย่อยในรายวิชาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น า

ความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติและใช้งานจริง 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
     

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถ้ามี) 
     

 3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
     

 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
     

 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
     

 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
     

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

-     

 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน  
     

 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     

 10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
- - -   

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  

 เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
- - - -  

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ

หรือไม่ โดยอาจจะประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ

จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควร

จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนเข้าใจสาระพ้ืนฐานของรายวิชาหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารท า

ให้ผู ้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรจะต้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาข้อสรุปในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหม่ 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้

สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 โดยประเมินจากการ

ท าโครงงานพิเศษของนักศึกษา ว่ามีความรับผิดชอบและยังอ่อนด้อยในด้านใด และมีการส ารวจความ

พึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร พ.ศ. 2561 ที่ส าเร็จการศึกษารุ่นแรก จากนั้นท าการ

ส ารวจต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 


