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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2563 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรในปี 2563 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในปี 2564 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ควรมีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ 
น่าสนใจ 

เพ่ิมเติมช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน
ช่องทางออนไลน์ สื่อโซเชียล เพ่ือให้มีนักศึกษาสมัครเข้า
มาเรียน 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น มีการอุดหนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองและการตีพิมพ์ผลงานจากทางสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยังไม่สะท้อน
สาระในรายวิชา 

หลักสูตรท าการวิเคราะห์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือจัดการบูรณาการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ทางหลักสูตรควรจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการจัดการ
เรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการส าหรับอาจารย์ 

ท าการส ารวจความต้องการของอาจารย์เพ่ือจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสหลักสูตร   25491721111075 



2 

ระดับคุณวุฒิ(ตรี/โท/เอก) ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 

ปีท่ีเปิดสอน   ปีการศึกษา 2563 
ปีท่ีปรับปรุง(ทุกรอบ 5 ปี) ปีการศึกษา 2568 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  การประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ให้เปิดสอนปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรส่งแก้ไข สป.อว. ล่าสุด  วันที่ 3 มีนาคม 2564   
สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารเรียนรวมและอาคารคณะต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 
 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่

ชื่อ – สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

หมายเหตุ ตามที่ระบุใน มคอ 2 
(วันที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2563) 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 
(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
1 นางสาวยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
นางสาวยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

1. หลักสูตรปรับปรุง 2563 ได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ เมื่อวันท่ี 26 
ธันวาคม 2562 
2. สภามหาวทิยาลัย ได้
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไข 
สมอ.08 เมื่อ วันที่ 28 
มกราคม 2564    

2 นางสาวรุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

นางสาวปิยาภรณ์ แท่นทอง 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

3 นางสาววรพรรณ  เจริญข า 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

นางสาววรพรรณ  เจริญข า 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

4 นายถิรภัทร มีส าราญ 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

นายบุญญฤทธิ์ เงินค า 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

5 นายณัฐภัทร ศิริคง 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

นายณัฐภัทร ศิริคง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

(2) ข้อมูลปัจจุบันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร(ข้อมูลปีการศึกษาที่ประเมิน) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 
ความสอดคล้องกับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีทีพิ่มพ,์แหล่งเผยแพร่ 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ข้อ 1,2,3  
1 นางสาวยุภาวดี 

ส าราญฤทธ์ิ 
อาจารย ์ วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

2552  ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

สุภาพร พรหม, กอปรเพ็ชร สุพรรณ์, และ ยภุาวดี ส าราญฤทธิ์. (2562). 
การพยากรณ์ปรมิาณน้ าท่ารายเดอืนในแม่น้ าเจ้าพระยาโดยใช้เทคนิคการ
พยากรณ์ทางสถติิ กรณีศึกษาสถานีค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติราชภฏัเลยวิชาการ ครั้งท่ี 
5 พ.ศ. 2562, 22 มีนาคม 2562 (น. 703 - 710). เลย: มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เลย. 
ชม ปานตา, และ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์. (2560). การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝน
รายเดือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ. 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์, 
9(10), 127–142. (TCI กลุ่ม 1) 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2549 

2 นางสาวปิยาภรณ์  
แท่นทอง 
 

อาจารย ์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2559  ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

Piyaporn Tantong (2018). On Regularity of linear transformation 
semigroups. (2018). Far East Journal of Mathematical Sciences 
(FJMS), Vol 108, Number 2, 401-411. วิทยาศาสตร

บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2553 

3 นางสาววรพรรณ 
เจริญข า 

อาจารย ์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สถิต ิ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

2556 ตรง 
  สัมพันธ์ 
 

เกรียงไกร ทาผา, วรรณกมล ปล้องมาก, ณัฐพร เขตขัน, และ วรพรรณ เจริญ
ข า (2562). การใช้ตัวประมาณโรบัสต์ของค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
ในการทดสอบค่านอกเกณฑ์ของ Grubbs. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภฏัเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2562, 22 มีนาคม 2562 
(น. 695 - 702). เลย: มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย. 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

2551 

4 นายบุญญฤทธิ์  
เงินค า 

อาจารย ์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2560  ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

บุญญฤทธิ์ เงินค า, วันชัย ตาปัญโญ, อารีรัตน์ อรุณชัย, และชม ปานตา. 
(2562). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR เรือ่ง ความ
น่าจะเป็นของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 3 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2557 
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พ.ศ.2562, 1 กุมภาพันธ์ 2562 (น. 176-185). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย์. 

5 นายณัฐภัทร  
ศิริคง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2554 ตรง 
  สัมพันธ์ 
 

ณัฐภัทร ศริิคง. (2562).ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก. 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าป ี2562 
“GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019” (น. 952 - 959). กรุงเทพฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562.  

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์

2550 

 
(3) อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 4) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ความสอดคล้องกับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีทีพิ่มพ,์แหล่งเผยแพร่ 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ข้อ 1,2,3  
1 นางสาวยุภาวดี 

ส าราญฤทธ์ิ 
อาจารย ์ วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

2552  ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

สุภาพร พรหม, กอปรเพ็ชร สุพรรณ์, และ ยภุาวดี ส าราญฤทธิ์. (2562). 
การพยากรณ์ปรมิาณน้ าท่ารายเดอืนในแม่น้ าเจ้าพระยาโดยใช้เทคนิคการ
พยากรณ์ทางสถติิ กรณีศึกษาสถานีค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติราชภฏัเลยวิชาการ ครั้งท่ี 
5 พ.ศ. 2562, 22 มีนาคม 2562 (น. 703 - 710). เลย: มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เลย. 
ชม ปานตา, และ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์. (2560). การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝน
รายเดือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ. 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์, 
9(10), 127–142. (TCI กลุ่ม 1) 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2549 

2 นางสาวอาวีพร 
ปานทอง 
 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

วิจัยวัดผลและ
สถิติการศึกษ 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 

2558  ตรง 
สัมพันธ์ 
 

อาวีพร ปานทอง และ อภิเดช  มงคลปัญญา. 2562.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ไว้วางใจระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์กลุม่พห.ุ วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (มกราคม 2562 – มิถุนายน 2562). หน้า 101-
114. OnlineISSN2229-1547. (TCI กลุ่ม 1) 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2549 

ครุศาสตร คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราช 2545 
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บัณฑิต ภัฏอุตรดิตถ ์ อาวีพร ปานทอง. 2562. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีจัดการข้อมูล
สูญหายภายใตส้ภาวะการสูญหายที่ไม่ใช่อย่างสุ่มส าหรับการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของแบบสอบถามที่ให้คะแนนหลายค่า. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 14 
ประจ าปี 2562 (กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562). หน้า 13-24. (TCI 
กลุ่ม 1) 

3 นางสาวภัทรณิี  
คงชู 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

วิจัยวัดผลและ
สถิติการศึกษ 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 

2561  ตรง 
  สัมพันธ์ 
 

เกรียงไกร ทาผา, วรรณกมล ปล้องมาก, ณัฐพร เขตขัน, และ วรพรรณ เจริญ
ข า (2562). การใช้ตัวประมาณโรบัสต์ของค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
ในการทดสอบค่านอกเกณฑ์ของ Grubbs. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภฏัเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2562, 22 มีนาคม 2562 
(น. 695 - 702). เลย: มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย. 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สถิต ิ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2551 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์

2547 

4 นายชม ปานตา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

25653  ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

บุญญฤทธิ์ เงินค า, วันชัย ตาปัญโญ, อารีรัตน์ อรุณชัย, และชม ปานตา. 
(2562). ผลการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR เรือ่ง ความ
น่าจะเป็นของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 3 
พ.ศ.2562, 1 กุมภาพันธ์ 2562 (น. 176-185). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย์. 
ชลิดา ชาญชัย, จันทรัตน์ คนสกลุ, ธนวัฒน์ คุณพิพัฒน์กุล, และชม ปานตา. 
2561.“แบบจ าลองค่าสดุขีดปริมาณน้ าท่าในแม่น้ าเจา้พระยากรณีศกึษา 
สถานีค่ายจริประวัติจังหวัดนครสวรรค์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภฏัวจิัย (ครั้งท่ี 5 2-5 ธันวาคม 2561 เพชรบุร ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี): 7-12 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2550 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์

2550 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 
และทุกคนผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 ตามท่ีก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ ดังนี้  
1. อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
2. อาจารย์ ปิยาภรณ์ แท่นทอง 
3. อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 
4. อาจารย์ บุญญฤทธิ์ เงินค า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร ศิริคง 

1.1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติและวิทยาการข้อมูล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 
1.2 สมอ.08 การเปลี่ยน 
แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

2.คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดครบทั้ง 5 คน ดังนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
จ านวน 5 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิที่ตรง
กับสาขา จ านวน 3 คน และมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขา 
จ านวน 2 คน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

2.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
2.2 มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิติและ
วิทยาการข้อมูล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

3.คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดครบทั้ง 5 คน ดังนี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์
กับสาขาอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

3.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
3.2 มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติและวิทยาการข้อมลู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 

4.คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า : มีจ านวน 5 คน  
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน ทั้งนี้อาจารย์
ประจ ามีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขา จ านวน 5 คน  
อาจารย์พิเศษ : มีจ านวน - คน  

4.1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติและวิทยาการข้อมูล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 



8 

10.การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและ
วิทยาการข้อมูล เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดย
ประกาศใช้ในปีแรก ปีการศึกษา  2563 และได้ท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 เป็นหลักสูตร
โมดูล จะครบรอบการปรับปรุงอีกครั้งในปีการศึกษา 
2568 ซึ่งหลักสูตรมีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี และ
หลักสูตรได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 
15/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 และอนุมัติโดย 
สป.อว.  

10.1  มคอ.2 หลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 
10.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
10.3 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ครั้งท่ี15/2562 
10.4 ระบบ CHECO 

  
 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การประเมินตนเองตามองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์ข้อที่ 1 เกณฑ์ข้อที่ 2 เกณฑ์ข้อที่ 3 เกณฑ์ข้อที่ 4 เกณฑ์ข้อที่ 10 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งมีจ านวนครบตรง 
                              ตามความต้องการของหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กรอบ 
                              มาตรฐานก าหนด 
   

     หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการ
ก าหนดคุณวุฒิในการรับสมัครอาจารย์ และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้  
 

การรับอาจารย์ 
1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลังปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งตรวจสอบ

คุณสมบัติของอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

2. ก าหนดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิเป็น ระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือ
คอมพิวเตอร์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการหลักสูตร และน าเสนอ
คุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการประกาศรับสมัคร 

3. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยพิจารณาเพ่ิมคุณสมบัติทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 60) และมีการก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าที่จะรับเข้าใหม่ ในปีการศึกษา 2564 (ถ้าม)ี ไว้ คือ มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL ไมน่้อยกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า 

4. จัดท าบันทึกแจ้งข้อมูล เรื่องความประสงค์การรับสมัครบุคคลากรถึงกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดท า
ประกาศรับสมัคร 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและประชุมก าหนดรูปแบบการออกข้อสอบเฉพาะต าแหน่ง และ
คณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยกรรมการ
แต่ละคนให้คะแนน และเลขานุการรวบรวมคะแนน สรุปคะแนนที่ได้น าส่งมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ 
8. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือเสนอชื่อ และพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ให้เป็นไปตาม เกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และประธานหลักสูตรจัดท าเรื่อง
แก้ไขหลักสูตรในสมอ.08 เพ่ือยื่นเรื่องไปยังภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ ขั้นตอน 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามตามกระบวนการ การรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

10. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือก าหนดเงื่อนไขว่ามีกรณีใดบ้างท่ีต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ต้องมีคุณวุฒิตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ
มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาจากอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 1 หรือไม่ ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ตรงตามเงื่อนไขก็จะด าเนินการตามกระบวนการการรับอาจารย์
ใหม่เพ่ือมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ถ้าพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่มีว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และประธานหลักสูตรจัดท าเรื่องแก้ไขหลักสูตรในสมอ.08 เพ่ือยื่นเรื่องไปยังภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยตามล าดับ ขั้นตอน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

   จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 เนื่องจากหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่   
       
ผลการด าเนินงาน 
             ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงเดิมจากปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่านมีหน้าที่ดังนี้ 
1. อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ (ประธานหลักสูตร) และอาจารย์บุญญฤทธิ์ เงินค า ให้ด าเนินงานในส่วนของ
งานบริหารและประกันคุณภาพหลักสูตร  
2. ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง ด าเนินงานในส่วนของงานวิชาการ  
3. อาจารย์วรพรรณ  เจริญข า (เลขาหลักสูตร) และอาจารย์ปิยาภรณ์ แท่นทองด าเนินงานในส่วนของกิจการ
นักศึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 
      การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ผ่านไปได้ด้วยดี อาจารย์มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ จึงยังคงใช้
ระบบและกลไกดังกล่าวในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 
 
 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 
      ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ด ารงอยู่ในหลักสูตรได้ 
 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังคงอยู่ จ านวน 5 คน มีภาระงานที่ 
                              เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการบริหารอาจารย์ 
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ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร 
                              หลักสูตรคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์ โดยมีส่วนร่วมกับการบริหาร
อาจารย์ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ในเรื่องกรอบอัตราก าลัง การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  โดยมีการเพิ่มระบบพ่ีเลี้ยงภายในหลักสูตรในการแนะน าและชี้แนะแนวทางการ
ท าผลงานทาง วิชาการ และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การให้สวัสดิการที่พักอาศัย การให้
สวัสดิการด้านการเดินทาง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี   

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้ครบทุกพันธกิจ  

3. มอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงภาระ
งานด้านวิจัย บริการวิชาการ และงานท่ีได้รับมอบหมายด้านอื่นๆ ด้วย 

4. ก าหนดภาระงานขั้นต่ า 35 ภาระงาน/สัปดาห์ และภาระการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้น
ต่ า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน และการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการ ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 คือ อาจารย์ (ข้าราชการ/
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) มีหน่วยชั่วโมงงานสอนไม่น้อยกว่า 12 คาบต่อสัปดาห์  

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหารอาจารย์ 
6. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ที่วางไว้และมีผลด าเนินการ
ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์ โดยมีส่วนร่วมกับการบริหาร
อาจารย์ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ในเรื่องกรอบอัตราก าลัง การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 

ชื่อ-สกุล 
แผนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 

การขอต าแหน่งทาง
วิชาการทีสู่งขึ้น 

อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 2566 2565 

อาจารย์ ปิยาภรณ์ แท่นทอง 2569 2566 

อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 2567 2565 

อาจารย์ บุญญฤทธิ์ เงินค า 2573 2567 
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ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ ณัฐภัทร ศิริคง 2571 ได้รับต าแหน่ง ผศ. 

 
 

- การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์ได้มีการน าระบบพ่ีเลี้ยงภายในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ คอยให้การแนะน าและสนับสนุนให้อาจารย์ช่วยท าให้การท าผลงานทางวิชาการราบรื่นมากยิ่งขึ้น 
และได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยมี ทุนคณะสนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง        
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ถ้ามีสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จะได้รับ
สวัสดิการในการเดินทางไปสอนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าน้ ามันจากทางมหาวิทยาลัย        

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามพันธกิจและตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ ด้านบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตร 

อาจารย์ ปิยาภรณ์ แท่นทอง ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์ บุญญฤทธิ์ เงินค า ด้านบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง ด้านบริการวิชาการและงานวิจัย 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดทั้ง 2 ภาค
เรียน 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ยังได้ก าหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจง บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้าน
บริการวิชาการ  และด้านการวิจัย  และได้ก าหนดกรอบระยะเวลาของงานที่อาจารย์ทุกคนต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จ เพ่ือจัดส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา เช่น ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนส่ง มคอ.3 ของทุก
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบก่อนเปิดภาคเรียน เป็นเวลา 15 วัน และก าหนดให้ส่งมคอ.5 ของรายวิชาดังกล่าว
ภายใน 30 วันหลังจบสิ้นภาคการศึกษา (ตามปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย) อาจารย์ทุกคนจัดท า
แบบรายงานการประเมินตนเอง 2 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 
กันยายน พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) และจัดส่ง
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามบทบาท หน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(แบบรายงานประเมินตนเอง) ของอาจารย์ 2 ครั้ง  เพ่ือพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง



13 

ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผลจากการประชุมทั้งสองครั้ง พบว่าอาจารย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่าง
ดี  ครบตามภาระงานที่ก าหนดและเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี  

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2564 (มคอ.7)  และน าเสนอต่อวิทยากรในการอบรมการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ซึ่งวิทยากรดังกล่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญ/มีรายชื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. 
วิทยากรได้พิจารณารายงานและได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเขียนรายงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันแก้ไขรายงานตาม
ค าแนะน าของวิทยากร  
 
การประเมินกระบวนการ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการการบริหารอาจารย์  ตลอดจนส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับมากที่ สุดและกระบวนการ
บริหารอาจารย์ดังกล่าวสามารถบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คงอยู่ครบทั้ง 5 คน ซึ่งแสดงว่าระบบ
การบริหารอาจารย์ของหลักสูตร เป็นระบบที่สามารถบริหารอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม แต่ทั้งนี้หลักสูตรไม่มี
นักศึกษาท าให้มีภาระงานสอนลดลง แต่ยังพอมีรายวิชาที่บริการให้กับหลักสูตรอ่ืน ๆ จึงท าให้ภาระงานเกิน
กว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แต่ในปีการศึกษาต่อไปอาจจะมีการหาภาระงานด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นสามารถน า
ระบบและกลไกดังกล่าวไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
      ในระบบการบริหารอาจารย์มีการวางแผนเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
แต่เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนการท าหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรจึงมีแผนที่จะให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในช่วงวันเสาร์-อาทิตยแ์ทน นอกจากนี้มีการน าผล
จากการประเมินกระบวนการ เรื่องภาระงานสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา 1/2564 ซึ่งตอนนี้ภาระงานยัง
เพียงพอ แต่ในปีการศึกษา 2/2564 อาจจะไม่เพียงพอทางหลักสูตรจึงได้มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร 2 ชุดวิชา 1.การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) 2.สถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (หลักสูตรระยะสั้น) 3.ได้ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภท
ประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เพ่ือไว้เพ่ิมภาระงานของ
อาจารย์ในปีการศึกษาต่อไป  
 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 
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                             2. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                                ร้อยละ 60  
                             3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 20  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเอง 
                             อย่างน้อย 1 ด้าน 
 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง และเปิดโอกาสให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพ และวางแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ทางสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น และตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในวงเงิน 5,000 บาท/คน/ปี (โดยงบจากคณะฯ 
3,500 บาท และงบจากสาขาวิชาฯ 1,500 บาท) 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดแผนพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพของตน  
3. เสนอแผนพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือประชุมพิจารณาความเหมาะสมในหัวข้อการพัฒนาและงบประมาณที่จะด าเนินการและ
ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี ความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนาด้านวิชาการเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ ให้น าเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือบริหารจัดการภายในหลักสูตรหรือในกรณีที่ไม่สามารถบริหารได้ให้เสนอต่อคณบดีเพ่ือ
พิจารณา เป็นรายกรณี  

4. จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยแนะน าเรื่องการเขียนเอกสารประกอบค าสอน ต ารา และบทความวิจัย 
ร่วมถึงเรื่องการเรียนต่อ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการตามแผน 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก ากับและติดตามเพ่ือให้ด าเนินการตามแผน 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อ 
ส ารวจความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดท า 
แผนการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดตั้งงบประมาณ 

แผนภาพแสดงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
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      ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง และเปิดโอกาสให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพ และประชุมอาจารย์ร่วมกันเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในการประชุมได้มีการชี้แจงงบประมาณประจ าปีตามนโยบายที่คณะ และ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบทเรียนออนไลน์” เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลัง

หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา(Credit Bank) (ออนไลน์) วันที่ 6 - 7 มกราคม 2565 อาจารย์เข้าร่วม ได้แก่ 
อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ และอาจารย์วรพรรณ เจริญข า 

- โครงการสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีอาจารย์เข้าร่วม ได้แก่  
อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ อาจารย์ปิยาภรณ์ แท่นทอง และอาจารย์บุญญฤทธิ์ เงินค า  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าหลักสูตร Sandbox” (ออนไลน์) ในวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีม
วิทยากรคณะท างานเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. ซึ่งมี
อาจารย์เข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์และผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 

- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีอาจารย์เข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์และผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 
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การประเมินกระบวนการ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ประชุมทบทวนผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ได้ข้อสรุปว่า
กระบวนการดังกล่าวท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองทุกท่าน โดยได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 1 ด้าน ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้ไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิค 19 แต่ในระหว่างการท างานที่บ้านได้มีการอบรมออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ติดตามและทบทวนผลการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ในเรื่องต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ตั้งไว้ควรมีการปรับปรุงด้วยการกระตุ้นหรือก าหนดระยะเวลาและติดตามให้มีความ
ชัดเจนขึ้น และไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คณะกรรมการจึงเห็นควรว่าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ต่อไป โดยก าหนดกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่สูงขึ้น 
อาทิเช่น ในปีการศึกษานี้ท าต ารา และในปีการศึกษาต่อไปท าผลงานวิจัย  และมีการก ากับติดตามให้เห็นเป็น
รูปธรรม เช่น เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2565 ควรมีความก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ของชิ้นงาน เป็นต้น และจากสถาณ
การณ์ COVID-19 ที่ก าหลังฟ้ืนตัว คาดว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวจะส่งผลในปีการศึกษาถัดไป 
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
      ในการพัฒนาอาจารย์ควรมีการทบทวนการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมออนไลน์ และจัดให้มีกระบวนการก ากับติดตามอาจารย์ให้มีการพัฒนาตนเองที่เป็นไปตามแผนพัฒนา
อาจารย์ที่วางไว้ ควรมีการวางแผนท างานวิจัยร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน โดยอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันท างานวิจัยร่วมกัน เพ่ือที่จะได้มีผลงานตีพิมพ์และท าการขอต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาสถิติและวิทยาการข้อมูล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 คน 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(สูตรการค านวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 0 คะแนน 

 
(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ,รศ,ศ.) 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ 1 คน 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ(สูตรการค านวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 1.67 คะแนน 

 
(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :   
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ในปี พ.ศ. 2564 (นับผลงานตามปีปฏิทิน) 
ทั้งสิ้นจ านวน 4 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 20 คือ   
      Ngeonkam, B., & Arunchai, A. (2021). Fixed Point Theorems in Partial b-Metric-Like Spaces. 
Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications, 12(2), 95-101. 
ค่าน้ าหนัก 1.0 
    บุญญฤทธิ์ เงินค าและอารีรัตน์ อรุณชัย.(2564). Fixed Point of Ordered Banach Contractions in 
Partial b-Metric-Like Spaces. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ปี
ที่ 13 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. หน้า 126 -137  (TCI กลุ่ม 2)  
ค่าน้ าหนัก 0.6  
    อารียา นันตา, นันทวัฒน์ วงศามันและยุภาวดี ส าราญฤทธิ์. (2564). ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์อุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย(ออนไลน์)ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53(น.239 - 250). เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วันที่ 18 ธันวาคม 
2564 . 
ค่าน้ าหนัก 0.2  
    
 
วายุพงษ์ ทั่งทอง ศรันย์ ศักดิ์วิริยะวัฒนะ ชัยรัตน์ บุญเย็น นเรศ สวัสดิ์รักษาและปิยาภรณ์ แท่นทอง.(2564). ไอ
ดีลคู่ภายในกึ่งกรุปอันดับ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (น.2184 - 
2192). พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.วันที่ 15 – 16 มกราคม 2564 .ISSN : 
978 – 974 – 625 – 875 – 3. 
ค่าน้ าหนัก 0.2  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Fixed Point Theorems in Partial b-Metric-Like Spaces. Journal of 
Nonlinear Analysis and Optimization 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Fixed Point of Ordered Banach Contractions in Partial b-Metric-Like Spaces 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ไอดีลคู่ภายในกึ่งกรุปอันดับ 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์อุตสาหกรรมกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ : 
     ในปีการศึกษา 2564  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้สรุปอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ที่มีอัตราคงอยู่ และอัตราเกษียณ/ลาออก เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละการคงอยู่ 
1. อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์ 1. อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์ ร้อยละ 100 
2. อาจารย์ ชม ปานตา 2. อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
3. อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 3. อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 
4. อาจารย์ ดร.อาวีพร ปานทอง 4. อาจารย์ ดร.ถิรภัทร มีส าราญ 
5. อาจารย์ พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ 5. อาจารย์ ณัฐภัทร ศิริคง 
   

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละการคงอยู่ 
1. อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์ 1. อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์ ร้อยละ 100 
2. อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 2. อาจารย์ ปิยาภรณ์ แทน่ทอง 
3. อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 3. อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 
4. อาจารย์ ดร.ถิรภัทร มีส าราญ 4. อาจารย์ บุญญฤทธิ์ เงินค า 
5. อาจารย์ ณัฐภัทร ศิริคง 5. ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละการคงอยู่ 
1. อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์ 1. อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์ ร้อยละ 100 
2. อาจารย์ ปิยาภรณ์ แทน่ทอง 2. อาจารย์ ปิยาภรณ์ แทน่ทอง 
3. อาจารย ์วรพรรณ  เจริญข า 3. อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 
4. อาจารย์ บุญญฤทธิ์ เงินค า 4. อาจารย์ บุญญฤทธิ์ เงินค า 

คิดเป็น (2/5)*100 = 40 % คิดเป็นคะแนน  5 คะแนน  
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ผลการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) : 

 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตร ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

 

5. ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 5. ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 

ด้านการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 4.24   
(มากที่สุด) 

4.64  
(มากที่สุด) 

4.66 
(มากที่สุด) 

4.73 
(มากที่สุด) 

บริหารอาจารย ์ 4.36   
(มากที่สุด) 

4.52   
(มากที่สุด) 

4.53   
(มากที่สุด) 

4.64  
(มากที่สุด) 

ส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ 4.44   
(มากที่สุด) 

4.56  
(มากที่สุด) 

4.61 
(มากที่สุด) 

4.67  
(มากที่สุด) 

การส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 4.32  
(มากที่สุด) 

4.48   
(มากที่สุด) 

4.53   
(มากที่สุด) 

4.60 
(มากที่สุด) 

การส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหนง่ทางวชิาการเพิ่มขึ้น 4.40   
(มากที่สุด) 

4.68  
(มากที่สุด) 

4.70  
(มากที่สุด) 

4.80 
(มากที่สุด) 

การส่งเสริมอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 4.50   
(มากที่สุด) 

4.75   
(มากที่สุด) 

4.83   
(มากที่สุด) 

4.90 
(มากที่สุด) 

เฉลี่ยรวม 4.37   
(มากที่สุด) 

4.60   
(มากที่สุด) 

4.62   
(มากที่สุด) 

4.71 
(มากที่สุด) 



20 

ผลการด าเนินงาน 

 
      ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า โดยรวมอาจารย์มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีระดับความพึงพอใจที่มากขึ้น 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)       0 คน 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร          0 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร           0 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร          0 คน 
4. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ (ถ้ามี ระบุ)                  0 คน 

 
 

 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 
2560 2561 2562 2563 2564 

2560 7 7 7 7 7 1 
2561 - - - - - - 
2562 - - - - - - 
2563 - - - - - - 
2564 - - - - - - 
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สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 100.00 
 

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา   
ค่านิยมในการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่าและเป็นหลักสูตรที่นักเรียนยังไม่เป็นที่รู้จัก 

 

4. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)      0 คน 
   4.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร          0 คน 
   4.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร           0 คน 
   4.3 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร          1 คน 
   4.4 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ (ถ้ามี ระบุ)                  0 คน 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
    5.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 0 ค านวณจากข้อ 4.2  
    5.2 ข้อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรคือ นักศึกษาไม่มีเงินช าระค่าเทอม จึงท าให้ไม่ส าเร็จตามระยะเวลา 
   
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตวับ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  นักศึกษาจ านวน 30 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
                             หรือสายศิลปะศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรอืสายศิลปะศาสตร์ทั่วไป 
                             2. มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรและมี                              
                             ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงระบบการรับนักศึกษา 

ก าหนดเป้าหมายแผนการรับนักศกึษาตามหลักสูตร 

ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดของหลักสตูร 

มหาวิทยาลยัประกาศรับนักศึกษา 

จัดท าแผ่นพบัและเอกสารประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 

 

ประชาสมัพันธ์รับนักศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรได้ใช้ระบบการรับนักศึกษา ตามแผนภาพข้างต้น 
        ผลจากกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบว่า ไม่มีนักศึกษาจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ เพ่ือให้มีความทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น จากการประชุมของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า 
ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากข้ึนและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2564 พบว่า มีนักศึกษามาสมัครเข้าศึกษาจ านวน 4 คน แต่นักศึกษาไม่มารายงานตัว ท าให้
ไมม่ีนักศึกษาใหม่ซึ่งในปีการศึกษา 2564   
 
การประเมินกระบวนการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม เพ่ือประเมินผลกระบวนการในการรับนักศึกษา พบว่า ไม่มี
นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา จึงท าให้กระบวนการรับนักศึกษามีข้อบกพร่องในกระบวนการการรับนักศึกษา เนื่องจาก
มีสถานการณ์เกิดโรคอุบัติจึงไม่สามารถออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนได้แตท่างหลักสูตรจึงเพ่ิมช่องทางการประ
ชมสัมพันธ์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาสอบถามข้อมูลผ่าน
ในช่องทางนี้ได้  นักเรียนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แต่
ทั้งนี้หลักสูตรก็ได้จัดท าหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร  
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    ทั้งนี้จากผลการประเมินดังกล่าวอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ดังนี้  

-  จัดท าหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 2 หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและได้
ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการ
ผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เพ่ือไว้เพ่ิมภาระงานของอาจารย์ในปีการศึกษาต่อไป  

- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเซียลมีเดียผ่าน หน้าแฟนเพจเฟสบุ๊คของสาขาวิชาฯ คณะ และ
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ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัย  

 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา : 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบก่อนอบรมอยู่ในระดับต่ ากว่า 
                              ร้อยละ 80 ต้องเข้าร่วมโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน  
                              ในภาคเรียนที่ 1/2564 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทุกคนที่มีเข้าร่วมโครงการปรับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน  
                             ในภาคเรียนที่ 1/2564 มีผลการทดสอบหลังอบรมสูงขึ้น 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้ใช้ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามแผนภาพข้างต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักศึกษาใหม ่
 

การประเมินกระบวนการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมและมีความเห็นว่า ถ้าในปีการศึกษาถัดไปสามารถเปิดรับสมัคร
นักศึกษาได้ให้เลือกนักศึกษาที่มีผลคะแนนการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ให้เข้ารับการปรับความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ และท าการทบทวนเนื้อหาที่ใช้ในการปรับ

แผนภาพแสดงระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประชุมวางแผนและจดัสรรงบประมาณ 

นักศึกษาทดสอบความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์และสถติิ 

แจ้งผลการทดสอบความรู้แก่นักศกึษา 

จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ 

ประชุมสรุปและปรับปรุงผลจากการประเมิน 

นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 
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ผลการด าเนินงาน 
ความรู้พื้นฐานให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   เตรียมการจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมแบบออนไลน์ถ้ามีนักศึกษาในปีถัดไป 
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

การควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  1. อัตราการออกระหว่างเรียนลดลงเป็น 0 
                              2. นักศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในหลักสูตรอย่างมีความสุข มี  
                             ศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถตามศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาเข้าระบบการศึกษา 

คณะกรรมการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจดัตารางการให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัย 

การควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

ปริญญาตร ี
 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาบันทึกผลการให้ค าปรึกษา

ค าปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุง 
การให้ค าปรึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมวางแผนพัฒนา 

ศักยภาพนักศึกษา 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

ประเมินผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงผลการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้ใช้ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตามแผนภาพข้างต้น 
 

จากการสอบถามนักศึกษาด้วยแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีในปี 
การศึกษา 2564 พบในปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
       ปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักศึกษา 

 
การประเมินกระบวนการ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม เพ่ือทบทวนสรุปผลการประเมินกระบวนการและผลจากแบบ
ประเมิน พบว่า กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปได้ดี ทาง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาว่า 
ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และสอบถามจากกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเข้าสู่
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอให้มีการติดตาม แนะน า และส่งเสริมนักศึกษาอย่างดีเช่นเดิม
ต่อไป 

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที ่21:  
      ผลจากการจัดทุกโครงการในปีการศึกษา 2563 พบว่า ทุกโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ก าหนดไว้  
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรไม่มีนักศึกษา 
 

การประเมินกระบวนการ 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม ได้พิจารณากระบวนการในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่มีปัญหา  
 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควรให้ด าเนินงานตามกระบวนการเดิม แต่ควรมีการ
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ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

 

การคงอยู่ของนักศึกษา 
จากตารางพบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติและ

วิทยาการข้อมูล มีเพ่ิมข้ึน  
 

การส าเร็จการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี  2561 ไม่มีนักศึกษาแรกเข้า นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจ านวน 2 คน 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : นักศึกษายังเรียนไม่ครบตามหลักสูตร 
 
 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (โดยใช้

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาในหลักสูตร
จ านวน 2 คน ดังนี้ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและ
วิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

ระบบการรับนักศึกษา 4.08 4.18 4.62 - 

ปี
การศึกษา
แรกเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปกีารศึกษา  

อัตราการ
ส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) 2562 2563 2564 
2559 8 6 - - 2 75.00 75.00 
2560 7 - 6 - 0 85.71 85.71 
2561 - - - - - - - 
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ผลการด าเนินงาน 
  (มาก)  (มาก)  (มากที่สุด) 

ระบบเตรียมความพร้อม 4.32 
(มากที่สุด) 

4.45 
(มากที่สุด) 

4.67 
(มากที่สุด) 

- 

ความคุม ดูแล การให้ค าปรึกษา 4.45 
(มากที่สุด) 

4.57 
(มากที่สุด) 

4.64 
(มากที่สุด) 

4.75 
(มากที่สุด) 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.09 
(มาก) 

4.38 
(มากที่สุด) 

4.71 
(มากที่สุด) 

4.81 
(มากที่สุด) 

พัฒนาศักยภาพนักศกึษาในศตวรรษที่ 21 4.25 
(มากที่สุด) 

4.71 
(มากที่สุด) 

4.81 
(มากที่สุด) 

4.83 
(มากที่สุด) 

รวม 4.25 
(มากที่สุด) 

4.36 
(มากที่สุด) 

4.69 
(มากที่สุด) 

4.80 
(มากที่สุด) 

 
ในปีการศึกษา 2564 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด (4.80 จาก

คะแนนเต็ม 5) และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรมี
แนวโน้มดีขึ้น 

 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเรื่องร้องเรียน 
       ในปีการศึกษา 2564 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.92 จากคะแนนเต็ม 5) โดยช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหลักสูตรได้ประสานงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษารับเรื่องข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบในกรณีท่ีข้อ
ร้องเรียนเป็นความลับให้มาเขียนข้อร้องเรียนใส่ตู้ที่หลักสูตรจัดให้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นถึงข้อร้องเรียน
นักศึกษาจะมาในลักษณะแจ้งเพ่ือทราบโดยแจ้งเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้ไม่มีข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาและเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 

 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

มีการช้ีแจงเกี่ยวกับข้อร้องเรยีนของนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษารับทราบ 

4.52  
 (มากที่สุด) 

4.64 
(มากที่สุด) 

4.71 
(มากที่สุด) 

5.00 
(มากที่สุด) 

มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ เช่น  จัดตู้
รับข้อร้องเรียน การประชุมเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน 
ออนไลน์ และอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นป ี

4.42  
 (มากที่สุด) 

4.50 
(มากที่สุด) 

4.57 
(มากที่สุด) 

5.00 
(มากที่สุด) 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
ช้ีแจงเหตุผลที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึน้ 

4.36  
 (มากที่สุด) 

4.57 
(มากที่สุด) 

4.43 
(มากที่สุด) 

4.50 
(มากที่สุด) 

มีการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษามาพิจารณา 4.36  
 (มากที่สุด) 

4.43 
(มากที่สุด) 

4.57 
(มากที่สุด) 

5.00 
(มากที่สุด) 

มีการด าเนินงานตามข้อร้องเรียนของนักศึกษาใน
กรณีที่สามารถด าเนินการได ้

4.68  
 (มากที่สุด) 

4.71 
(มากที่สุด) 

4.71 
(มากที่สุด) 

5.00 
(มากที่สุด) 

มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปจัจุบัน 

4.52  
 (มากที่สุด) 

4.78 
(มากที่สุด) 

4.86 
(มากที่สุด) 

5.00 
(มากที่สุด) 

เฉลี่ยรวม 
4.48   

(มากที่สุด) 
4.61   

(มากที่สุด) 
4.64   

(มากที่สุด) 
4.92   

(มากที่สุด) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 6 คน จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 6 คน ซึ่งมีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.50 มากที่สุด 
2.ด้านความรู้ 4.50 มากที่สุด 

3.ด้านทักษะปัญญา 4.33 มากที่สุด 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.33 มากที่สุด 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.38 มากที่สุด 

รวม 4.42 มากที่สุด 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา 6 คน 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6 คน 

3 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

      33.33 

4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 168 
5 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 4.42 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 
 

 ผลการด าเนินงาน 
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 ผลการด าเนินงาน 
ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ของหลักสูตรรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
วันที่ส ารวจ 30 มิถุนายน 2565 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 100 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ 6 100 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา(ไม่
นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

6 100 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่เรียน 3 50 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าไมต่รงสาขาที่เรียน 3 50 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 
คะแนนที่ได ้ 5 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
ผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่า บัณฑิตตอบแบบสอบถาม

จ านวน 6 คน (ร้อยละ 100 ) และบัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 6 คน นั่นคือ 
บัณฑิตที่มีงานท าและได้ท างานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จจ านวน 3 คน (ร้อยละ 50 ) บัณฑิตที่มีงานท าไม่ตรงกับ
สาขาวิชาที่จ านวน 3 คน (ร้อยละ 50) ดังนั้นคิดเป็นร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีได้เท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
1.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
4303102 
อนุกรมเวลาและ
การพยากรณ์เชิง
สถิติ 

1/2564 - - - - - - - - 1 
(100) 

1 - 

4303302 
การวิเคราะห์การ
ถดถอย 

1/2564 - - - 1 
(100) 

- - - - - 1 1 

4303702 
การเสี่ยงและการ
ประกันภัย 

1/2564 - 1 
(100) 

- - - - - - - 1 1 

4304901 
โครงงาน 

1/2564 - - - - - - - - 1 
(100) 

1 - 

4303703 
การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
ค านวณด้วย
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิ

1/2564 - 1 
(100) 

- - - - - - - 1 1 

4303501 
การวิจัย
ด าเนินงาน 1 

1/2564 - - - 1 
(100) 

- - - - - 1 1 

4303901 
สัมมนาสถิติ 

1/2564 1 
(100) 

- - - - - - - - 1 1 

หมวดวิชาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
             

 
 
 
 
 
 

1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี  ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
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การศึกษา A B+ B C+ C D+ D E I ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
             

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
     ไม่มี  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
เนื่องจากหลักสูตรได้เปิดสอนในปีการศึกษาที่สี่ ท าให้มีรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนมีเป็นจ านวนมาก 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - - 

4. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
   ไม่ปรากฏ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 

5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ผลการ
ประเมิน 

แผนการปรับปรุง 

4303102 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์เชิงสถิต ิ 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303302 การวิเคราะห์การถดถอย 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303702 การเสี่ยงและการประกันภัย 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303703 การวิเคราะห์ข้อมลูและการค านวณด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิ

1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4304901 โครงงาน 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303501 การวิจัยด าเนินงาน 1 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303901 สัมมนาสถิติ 2/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนอยู่ในระดับดี โดยอาจารย์ทุกท่านมีผลการประเมินการสอนไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
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ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
คุณธรรมจริยธรรม ผลจากการประชุมในกลุ่มของผู้สอน

ในรายวิชาต่าง ๆ สรุปได้ว่า 
-  ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ในและ 
   กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในทักษะ 
   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน 
  ร่วมงาน สามารถปรับตัวในการ     
  ท างานในแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี  
  โดยสังเกตพฤติกรรมในการท า 
   กิจกรรมกลุ่ม 
-  ผู้เรียนขาดทักษะในการสื่อสาร 
   หรืออธิบายให้ผู้อ่ืนรับทราบข้อมูล 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เช่น ให้ผู้เรียนออกมาอธิบาย
ในเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้เพ่ือน
หน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการ
ซักถามเพ่ือทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ 

ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี    ไม่มี   
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………คน… 
 

 สรุปสาระส าคัญในการด าเนนิการ  
              

 
 
 
 
 
 
 
 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน  

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า 2 - - ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
บทเรี ยนออนไลน์ ” เ พ่ือสนับสนุนการจั ด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
(Credit Bank) (ออนไลน์) วันที่ 6 - 7 มกราคม 
2565 จัดโดย ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

จัดท าบทเรียนออนไลน์และได้ผลิต
สื่อออนไลน์ 

2. โครงการสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงาน
ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 
กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

3 - - ได้รับแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าหลักสูตร 
Sandbox” (ออนไลน์) ในวันที่ 11 เมษายน 
2564 โดยทีมวิทยากรคณะท างานเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน
การศึกษา จาก สป.อว. 

2 - - มีความรู้ในการจัดหลักสูตร
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
ให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อม
ส าหรับการท างานในโลกยุคใหม่ 

4.การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ 
โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัด
ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2 - - มีความรู้ในการจัดแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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เป้าหมาย : 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : การปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
       ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ พ .ศ. 2557 เพ่ือเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 - 2561 ซึ่งครบก าหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ที่มีอยู่
เดิมในปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 ขึ้นซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
   3. คณะกรรมการร่วมกันวางแผนพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ TQF 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   4. จัดประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือประชุมวิพากษ์               
   5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดท าเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรฉบับปรับปรุง เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
   6. เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
      สาขาวิชาสถิติประยุกต์ให้คณะออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 จากนั้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ท าการส ารวจถึงตลาดแรงงานและความต้องการรายวิชาในหลักสูตรของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มบัณฑิต กลุ่มอาจารย์ ค าอธิบายรายวิชาที่ไม่ทันสมัยและรายละเอียด มคอ .2 เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังมีรายนามต่อไปนี้  1. รศ.ดร. 
กมล บุษบา  2. รศ.ดร.ฉัฐไชย์  ลีนาวงศ์ และ 3. ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ 
     หลังจากวิพากษ์หลักสูตรไปแล้วนั้นในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
ยังอยู่ ในขั้นกระบวนการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเพ่ิมรายวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือเน้นให้หลักสูตรมีทิศทางไปด้านวิทยาการข้อมูลเข้ามาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรว่าเป็นไปตามก าหนดระยะเวลา และวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปจาก
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นท าให้ได้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งจะน าไปใช้ในภาคปีการศึกษา 1/2563   
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ผลการด าเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและ
วิทยาการข้อมูล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) พัฒนาหลักสูตรเป็นแบบโมดูล ได้ท าการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ท าการส ารวจถึงตลาดแรงงานและความ
ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มสถานประกอบการ  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังมีรายนามต่อไปนี้  1. ผศ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม   
2. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ และ 3. ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าเป็นโมดูลดังนี้ 

Module จ านวนหน่วยกิต ชื่อรายวิชา 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 9 หน่วยกิต 1. การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

2. อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
3. การวิจัยด าเนินงาน 

เทคนิคทางการวิจัย 9 หน่วยกิต 1. ระเบียบวิธีวิจัย  
2. เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
3. แผนแบบการทดลอง 

ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 9 หน่วยกิต 1. การเรยีนรู้ของเครื่องจักร 
2. ปัญญาประดิษฐ์ 
3. การเรียนรู้เชิงลึก 

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 9 หน่วยกิต 1. ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
2. คลังข้อมูลและการประยุกต์ 
3. ข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

     หลังจากวิพากษ์หลักสูตรไปแล้วนั้นในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
ยังอยู่ในขั้นกระบวนการด าเนินการ เพื่อให้หลักสูตรได้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  นอกจากนี้ทาง
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการ จัดท าหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ชุดวิชาการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจ 
(หลักสูตรระยะสั้น) และชุดวิชาสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (หลักสูตรระยะสั้น) โดยจะด าเนินการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย บัณฑิตที่สนใจต้องการเสริมความรู้ เพ่ิมทักษะให้มี สมรรถนะ
และศักยภาพในด้านการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจ และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป  
 
การประเมินกระบวนการ    
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการดังกล่าวในการประชุม  พบว่า ควรมี
กระบวนการส าหรับปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดและเห็นควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้นให้หลากหลาย
เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนมี  
 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
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เป้าหมาย : 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : หลักสูตรมีการปรับปรุงทุกรายวิชาให้ทันสมัย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : รายวิชามีความทันสมัยหรือสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ 
                              ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
      หลักสูตรได้มีการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น  ๆ โดยระบบและ
กลไกท่ีไดร้ับการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการใช้งาน แล้วสรุปประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและพิจารณา มคอ .2 - มคอ.7 ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร และพิจารณาเลือกวิธีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น 
การปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
    3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
    4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ  
    5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการท าหลักสูตรในครั้งต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า จากการปรับปรุง
หลักสูตรท าให้ได้ว่ามีรายวิชาที่ต้องเปลี่ยนเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งยังมีการปรับปรุงในส่วนของค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมในส่วนของ
รายวิชาเดิมเพ่ือให้เหมาะสมกับชื่อวิชาจ านวนหน่วยกิตและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควร
เรียน  
 
การประเมินกระบวนการ    
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม เพ่ือทบทวนกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย พบว่า 
มคอ.3 ในแต่ละรายวิชาได้เพ่ิมเนื้อหาสาระท่ีเป็นปัจจุบัน ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นท าให้ได้รายวิชาที่ทันสมัย 
ไม่พบอุปสรรคใดในการปรับปรุงรายวิชา ท าให้การจัดการเรียนมีความทันสมัยและติดตามให้อาจารย์ผู้สอน
ศึกษาเนื้อหาและโปรแกรมท่ีทันสมัยมากยิ่งข้ึนในปีต่อไป  
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
     จากที่ได้ทบทวนกระบวนการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรจากทุกปีการศึกษาเป็นทุกภาคเรียน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินงาน 
- การก าหนดผู้สอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1. อาจารย์ผู้สอน จ านวน 5 คน 
                             2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มีการท าแผนการ 
                             เรียนรู้รายวิชา(มคอ.3) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : 1. อาจารย์ผู้สอน จ านวน 5 คนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ 
                             ในรายวิชาที่สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม 
                             ทุกรายวิชา และมีผลการประเมินความพึงพอใจ ทุกรายวิชาไม่น้อย 
                             กว่า 3.51 
                             2. อาจารย์ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3)  
                             และมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
 

          ในปีการศึกษา 2564 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้พิจารณาก าหนดผู้สอนตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความ
ช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน งานวิจัย ผลงานวิชาการ และใบรายงานผล
การเรียน(transcript) มีการก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนสอนกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็น วิชาบังคับ เพ่ือให้
ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนอย่างหลากหลาย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอนในวิชาบังคับไม่ควรเกิน 2 
วิชาหรือผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 3 วิชา 
 
กระบวนการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
      ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความส าคัญในการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
โดยมีการประชุมเพื่อก าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาก าหนดผู้สอน ดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้สอน โดยผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน งานวิจัย 
และผลงานวิชาการของผู้สอน  

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญ
หลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์ โดยนักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา 

3. หลักสูตรด าเนินการจัดส่งภาระงานสอนไปยังคณะ เพ่ือเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน
การจัดตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับผู้สอน 

4. มีการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการใช้



39 

ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดผู้สอนในครั้งต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
          ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าผลประเมินกระบวนการการ
ก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2563 มาทบทวนว่าในการจัดผู้สอนตามกระบวนการดังกล่าวมีข้อบกพร่องหรือไม่ 
พบว่าในรอบปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยดีในกระบวนการจัดผู้สอน ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้
พิจารณาก าหนดผู้สอนตามขั้นตอนที่ก าหนดเดิม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มี
ความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน งานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) มีการก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนสอนกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็น
วิชาบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนอย่างหลากหลาย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอนในวิชา
บังคับไม่ควรเกิน 2 วิชา หรือผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 3 วิชา อีกทั้งยังพิจารณาไปถึงผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ร ายงานในผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563 โดยพิจารณาจากผู้สอนที่มีผล
การประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2563 ไม่มีผู้สอนรายใดได้คะแนน
ประเมินต่ ากว่า 3.51 คะแนน จึงด าเนินการจัดผู้สอนตามกระบวนการที่วางไว้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดผู้สอนในครั้งต่อไป  

        ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังคงด าเนินการตามกระบวนการการก าหนด
ผู้สอนเดิม ดังรายงานการประชุม  
      จากการด าเนินการจัดผู้สอนตามแผนที่วางไว้ พบว่าอาจารย์ทุกคนได้สอนในรายวิชาตามศักยภาพของ
ตนเอง โดยในภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 ดังต่อไปนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/ 2564 
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน 

4303102 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์เชิงสถิติ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
4303302 การวิเคราะห์การถดถอย ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
4303702 การเสี่ยงและการประกันภัย ผศ.ชม ปานตา 

4303501 การวิจัยด าเนินงาน 1 อ.วรพรรณ เจริญข า 

4303901 สัมมนาสถิติ ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง 

4303703 การวิเคราะห์ข้อมลูและการค านวณด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิ

อ.ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์

4304901 โครงงาน อ.ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์

 
ภาคเรียนที่ 2/2564 

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
- - 

 
     หลังจากได้มีการจัดผู้สอนแล้ว อาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด
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ของประสบการณ ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนเปิดภาคการศึกษา ครบถ้วนทุกรายวิชา หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอน
ไดด้ าเนินการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ไดผ้ลดังตาราง 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

แผนการปรับปรุง 

4303102 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
เชิงสถิต ิ

1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303302 การวิเคราะห์การถดถอย 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303702 การเสี่ยงและการประกันภัย 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303501 การวิจัยด าเนินงาน 1 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303901 สัมมนาสถิติ 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4303703 การวิเคราะห์ข้อมลูและการค านวณ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติ ิ

1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4304901 โครงงาน 1/2564 5.00 (จากมคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

 
   โดยสรุป ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินการ
สอนโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด และคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ ผู้สอนทุก
คนมีค่าเฉลี่ย 5.00  
 
การประเมินกระบวนการ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาก าหนดผู้สอนดังกล่าวได้ข้อสรุปว่าเพ่ิมรายละเอียดใน
ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชา
ที่สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
  
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
     จากที่ได้ทบทวนกระบวนการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรให้มีปรับปรุงระบบและกลไกขั้นตอน
การก าหนดผู้สอน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอนในบางรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
 

- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน   

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้นักศึกษา
ได้รับผลการประเมินที่ดีข้ึน โดยได้ข้อสรุปเป็นระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 
3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3และมคอ.4) ก่อนวันเปิด
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ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก ากับให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ
มคอ.4) ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

2. ก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชาเพ่ือแจก
นักศึกษา 

3. มีการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาตาม
แผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) 

4. ควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกันเช่นการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนที่เหมือนกัน การใช้ข้อสอบเดียวกันในการทดสอบความรู้ 

5. ควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาให้เป็นไปตามตามแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5  

6. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของผู้เรียน 
โดยให้ผู้สอนน าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมหลักสูตร ว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชา
หรือไม่อย่างไร และควรจะมีการปรับปรุงแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) อย่างไรในการสอนครั้ง
ต่อไป  

 
ผลการด าเนินงาน 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 
และมคอ.4) ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยให้มีการลงชื่อยืนยันการส่ง หากไม่ด าเนินการ
ส่งตามก าหนดระยะเวลา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการติดตามทวงไปยังอาจารย์ผู้สอน และ
ติดตามทวงในการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาของคณะฯ  
        ในระดับหลักสูตร หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือแจ้งก าหนดการการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 
และมคอ.4) ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ และให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินโดยก่อนจะส่งไปยังคณะฯให้ผ่านประธาน
หลักสูตรเพื่อตรวจสอบให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
ส่งไฟล์เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานและก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ
มคอ.4) ทุกรายวิชาเพ่ือแจกนักศึกษาในการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินนักศึกษาตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4)นั้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณครึ่ง
ภาคการศึกษาหรือประมาณหลังสอบกลางภาคของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการก ากับ
ติดตามโดยสุ่มเลือกนักศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน มา
สอบถามในประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน หากพบปัญหาก็จะประชุม
เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหานั้น  
       ในส่วนของ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประชุมสรุปผลการก ากับกระบวนการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณารายงานผลการดาเนิน
งานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ของทุกรายวิชา ว่าเป็นไปตามตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ
มคอ.4) หรือไม่และพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน  ว่า
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือใช้ในการวางแผนการก ากับกระบวนการเรียนการสอน และก าหนด
กิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  ส่วนกรณีที่รายวิชามีหลาย
กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมในตอนต้นภาคเรียนทั้งในภาคเรียนที่ 1 และ 2 เพ่ือ
ก าหนดกระบวนการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดประเมินผล และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มเรียน
ทราบเพ่ือให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และในแต่ละกลุ่มจะใช้ข้อสอบปลายภาคชุดเดียวกันโดยให้ผู้สอนที่
สอนในรายวิชานั้นออกข้อสอบร่วมกันและมีกระบวนการคัดข้อสอบเพ่ือใช้ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาที่
กลุ่ม 
 

การประเมินกระบวนการ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุม ได้ข้อสรุปคือ ควรมีการเพ่ิม
กระบวนการการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ใน  มคอ.3 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ของทุกรายวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 จะด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. คณะฯ มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4)ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา 

2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาทุก
รายวิชา  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ให้ทันสมัยและ
ถูกต้องในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม และตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ใน มคอ.3 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของทุกรายวิชา 

4. ก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องแจกแผนการเรียนรู้รายวิชา(มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชาให้นักศึกษา  
5. มีการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาตาม

แผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4)  
6. ควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกันเช่นการก าหนดเกณฑ์

การประเมินผลการเรียนที่เหมือนกัน การใช้ข้อสอบเดียวกันในการทดสอบความรู้ 
7. ควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาให้เป็นไปตามตามแผนการเรียนรู้

รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
8. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของผู้เรียน 

โดยให้ผู้สอนน าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมหลักสูตร ว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชา
หรือไม่อย่างไร และควรจะมีการปรับปรุงแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) อย่างไรในการสอนครั้ง
ต่อไป  
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ผลการด าเนินงาน 
- การจัดเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมวางแผนการบูรณาการพันธกิจด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  

2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

3. หลักสูตรด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านทางโครงการ/กิจกรรม ของหลักสูตร โดยมีนักศึกษาร่วมด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี  

4. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดทารายงานผลการด าเนินการรายวิชา  (มคอ.5) โดยระบุผลการ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการบูรณาการพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี  

6. น าผลการทบทวนการด าเนินการมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย  
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
 

ผลการด าเนินงาน  
       หลังจากที่ได้ด าเนินการตามระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามระบบและกลไกในปีการศึกษา 
2563 แล้วในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการด าเนินการการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยในรายวิชา
4303703 การวิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้บูรณาการกับการบริการ
วิชาการของท้องถิ่นในโครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
ด้านการบริการวิชาการ 
    มีการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยมีการจัดการโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ท ารายงานสรุปผลให้กับกลุ่มโครงการยุวชนอาสาให้น าผลการวิเคราะห์และผลสรุปไปด าเนินใน
โครงการต่อไป  
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การประเมินกระบวนการ  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ด าเนินการประชุม เพ่ือทบทวนกระบวนการการบูรณาการพันธกิจด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
พบว่า ยังไม่มีรายวิชาที่สามารถบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรบูรณาและด้านวิจัย และยังมีรายวิชา
การกับพันธกิจยังมีน้อย จึงมีการปรับปรุงกระบวนการให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอ่ืนมีส่วนร่วมในการน า
รายวิชาที่ตนสอนมาบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็นตามหลักวิชาการอย่าง 
                             ถูกต้องตามศักยภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทั้ง 5 โดเมน 
    

      ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมีกลไกการด าเนินการตามระบบ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม/ชี้แจงเกณฑ์การประเมินนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆเพ่ือน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ /จัดท า มคอ.3, มคอ.4 โดยมี
เกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ.3, มคอ. 4 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามข้อตกลงใน มคอ .3 และวิธีการ

ประเมินข้างต้น   
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมพิจารณา การจัดท า มคอ.5, มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1/2563 และ

ภาคเรียน 2/2563 เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน 
6. น าผลการประชุมเพื่อใช้ในการวางแผนการประเมินนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ภาคเรียน 
2/2564 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือวางแผนการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร และชี้แจงเกณฑ์การประเมินนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ เพ่ือน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ/จัดท า มคอ.3,  
มคอ.4 โดยมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใช้วิธีการสังเกตของผู้สอน การท ากิจกรรมของนักศึกษา การส่งงาน การตรงต่อ
เวลา การแต่งกาย การท าอนุทินของนักศึกษา และมีการให้คะแนนส่วนด้านคุณธรรมและจริยธรรมจ านวน 
20% ของคะแนนเต็ม 

2. ด้านความรู้ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการสอบวัดความรู้ การรายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท าโครงงานและน าเสนอโครงงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการสอบวัดความรู้ การรายงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  การท าโครงงานและน าเสนอโครงงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลัง
เรียน โดยการสังเกตของผู้สอน  การท ากิจกรรมของนักศึกษา การท างานกลุ่ม การส่งงาน การตรงต่อเวลา และ
ให้นักศึกษาท าอนุทิน 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการสังเกต
ของผู้สอน ทดสอบการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ การท ากิจกรรมของนักศึกษา การท างานกลุ่ม 
และการน าเสนองาน 
     ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ.3, มคอ.4 โดยในภาค
เรียนที่ 1/2564 และในภาคเรียนที่ 2/2564 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ. 3, มคอ. 4 ให้ถูกต้องโดยยึดตาม มคอ. 2 เป็นหลัก โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ.3,  มคอ. 4 ตามเกณฑ์ที่ประชุมดังนี้ 
      -  อาจารย์ผู้สอนท าการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือในการประเมินฯลฯ ให้
นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 



46 

ผลการด าเนินงาน 
      - อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3 และวิธีการประเมินเป็นแนวทางเดียวกัน จัดท าเครื่องมือ
ประเมินนักศึกษา (ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค)ร่วมกัน 
      - ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ เช่น การ
จัดท าข้อสอบร่วมกัน ข้อสอบที่สามารถวัดความรู้และทักษะตามาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานั้น 
 

 การประเมินกระบวนการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุม เพ่ือประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ พบว่า ควรมีกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และควรวางแผนการประเมินผลการเรียนให้ตรงกับสมรรถนะของนักศึกษาที่ต้องการในแต่ละชั้นปี  
 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    ในปีการศึกษา 2565 วางแผนด าเนินการโดยเพ่ิมขั้นตอนการน าสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ก าหนด
มาสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เหมาะสมต่อไป 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
         หลักสูตรมีระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและมีกลไกการด าเนินการตาม
ระบบ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผนการตรวจสอบการการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 หลังปิดภาคการศึกษา  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานไว้ใน มคอ. 5 และ มคอ.6 โดยตรวจสอบในแต่ละ domain ย่อยด้วย 
    4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า มคอ. 7 เพ่ือสิ้นสุดปีการศึกษา  
    5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร ่วมกันประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา และเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อไป 
    6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 
    ในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2564 จ านวน 7 วิชา มีการกระจายผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์และมีการก าหนดน้ าหนักและ
เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละ domain ทางหลักสูตรได้ท าการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งมีรายวิชาที่เข้าสู้กระบวนการทวนผลสัมฤทธิ์รายวิชาทั้งสิ้น 2 
วิชา จากรายวิชาทั้งหมด 7 วิชา คิดเป็นร้อยละ 28.57 และจากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาของคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา  
การประเมินกระบวนการ 
     ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม เพ่ือทบทวนและประเมินกระบวนการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า ควรมีกระบวนการที่หลากหลายในการทวนสอบ
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ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    ในปีการศึกษา 2565 วางแผนด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยอาจจะใช้แบบประเมิน พิจารณาจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการสัมภาษณ์ 
ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาตามความเหมาะสมต่อไป 
 

 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
       หลักสูตรมีระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)และมีกลไกการด าเนินการตามระบบ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 1. ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร
ตามรายละเอียดใน มคอ.5 และมคอ.6 โดยจัดชี้แจงอาจารย์ในที่ประชุมสาขาวิชา ถึงรายละเอียดและก าหนดการ
ในการจัดส่ง มคอ.5 และมคอ.6 หลังสิ้นสุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  

2. อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 จัดส่งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อน  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 และมคอ.6 ทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการ
แก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน ตรวจสอบความผิดปกติของการ
วัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา จัดท ารวบรวมข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษา  

4. รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2565 โดยการประชุม
ร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ผลการด าเนินงาน 
      หลังจากที่ได้ด าเนินการตามระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไกในปีการศึกษา 2564 แล้ว หลักสูตรได้ประชุมและ
ประเมินกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) แล้วเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีการสอนในรูปแบบออนไลน์  (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) ดังนี้ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามข้อตกลงใน  มคอ .3 และวิธีการ
ประเมินข้างต้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณา การจัดท า มคอ.5 มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 
1/2564 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณา การจัดท า มคอ.5 
มคอ.6 ในภาคเรียน 2/2564  ในเดือนเมษายน พ.ศ.2565 หลังจากที่ได้ด าเนินการตามระบบการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามระบบและกลไกในปีการศึกษา 2564 ได้
จัดท าแผนก ากับการจัดท า มคอ.7 พบว่า ได้ด าเนินการจัดท าได้ตามเวลาที่ก าหนด  
 

การประเมินกระบวนการ 
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       อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมประเมินกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) เพ่ือน ามาใช้ในปี
การศึกษา 2565 ดังนี้ 
     1. การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
     2. การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ
วิพากษ์ ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลก
แห่งการท างาน)  
     3. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
     4. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้อง
กับท่ีเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการ
ตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  
     5. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
     6. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ
มคอ.7 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดปีการศึกษา อาทิเช่น  

1. ประชุมจัดสอนนักศึกษาภาคปกติ 1/2564 มี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน คิด 
เป็นร้อยละ  100  

2. ประชุมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 

- วาระการประชุมเรื่อง เตรียมความพร้อมด าเนินการ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์

ประเมินคุณภาพหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน คิด เป็นร้อยละ  100 

- วาระการประชุมเรื่อง การพัฒนาอาจารย์, ปัญหาการ
ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน คิด เป็นร้อยละ  100 

- วาระการประชุมเรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักสูตร มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน  5  
คน คิด เป็นร้อยละ  100 

3. ประชุมในช่วงเปิดภาคเรียน ใน 
-วาระการประชุมการจัดสอนนกัศึกษา 1/2564, การบริหาร
หลักสูตร, การประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน คิด 
เป็นร้อยละ  100   

4. ประชุมก่อนปดิภาคเรียนต้น  
-วาระการประชุม การจัดท า มคอ.3  (เทอมปลาย), มคอ.5 
(เทอมต้น) เดือนพฤศจิกายน 2564  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ประชุมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  
- วาระการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการ

จัดการเรียนการสอน 2/2564 เดือนพฤศจิกายน 2564  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน 
คิด เป็นร้อยละ 100  

6. ประชุมก่อนปดิภาคเรียนที่ 2/2564 วาระการจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.7, การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา (เทอมปลาย) เดือน เมษายน 2565 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิด เป็น
ร้อยละ100   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจัดท าตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2562 และอนุมัติโดย สป.อว. เมื่อวันที่ 26 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์

กันยายน 2564 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีการจัดท า 
มคอ.3 จ านวน 7 รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ไม่มี
รายวิชาของหลักสูตร รวม 2 ภาคเรียน 7 รายวิชาครบทุก
รายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ครบทุกรายวิชา หลังสิน้สุดภาคการศึกษา โดยในภาค
การศึกษาที่  1/2564  มีการจัดท า มคอ.5 จ านวน 7 
รายวิชา   ภาคการศึกษา  2/2564 ไม่มีการจัดท า ภายหลงั
สิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอน  รวม 2 ภาคเรียน 7 
รายวิชา  ครบทุกรายวชิา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 

จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ. 7 หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 60 วัน 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

มีรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
2564 ในหลักสูตร TQF โดยสาขาวิชามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  ทั้งนี้มีรายวิชาที่
มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการทั้งหมด 2 รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ 28.57  โดยน าผลการทวนสอบเสนอในวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

  

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมนิ
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563 มาพัฒนา/ปรับปรุง ดา้นการ
จัดการเรียนการสอน  
1.การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ มีการประชุมการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหาและการ
ประเมินผลให้เหมือนกันทุกกลุ่ม 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์

2. มีการปรึกษากันระหว่างอาจารย์และจัดหาอุปกรณ์และ
วิธีการเพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอนแบบปกติสู่
ระบบออนไลน์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 
3.มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าต าแหน่ง
ทางวิชาการ ภายในปี พ.ศ.2565  
 4.มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียน
การสอน 

ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ - - 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ทุกคนได้รับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ าในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล จ านวน 5 
คน ได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพจ านวน 5  
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1. อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ ์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบทเรียน
ออนไลน์”เพื่อสนบัสนนุการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิ
ตระดับอุดมศึกษา(Credit Bank) (ออนไลน)์ วันที่ 6 - 7 
มกราคม 2565 จัดโดย ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- โครงการสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานด้าน
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 จัด
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทหลักสูตร Sandbox” 
(ออนไลน์) ในวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีมวิทยากร
คณะท างานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. 
-การอบรมสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ 
โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบชี พทัยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์

2. อาจารย์ วรพรรณ เจริญข า 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบทเรียนออนไลน์”
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดบั
อุดมศึกษา(Credit Bank) (ออนไลน)์ วันที่ 6 - 7 มกราคม 
2565 จัดโดย ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทหลักสูตร Sandbox” 
(ออนไลน์) ในวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีมวิทยากร
คณะท างานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. 

3. อาจารย์ ปิยาภรณ์ แทน่ทอง 
- โครงการสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานด้าน
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 จัด
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

4. อาจารย์ บุญญฤทธิ์ เงินค า 
- โครงการสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานด้าน
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 จัด
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

5. อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทหลักสูตร Sandbox” 
(ออนไลน์) ในวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีมวิทยากร
คณะท างานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. 
-การอบรมสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ 
โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบชี พทัยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

ไม่มีบุคลากรสายสนบัสนนุการเรียนการสอน - - 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์

ต่อปี 
11) ระดับความพงึพอใจของ

นักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เท่ากับ 4.80 

 - 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม ่จ านวน 6 คน (คิดเปน็ร้อยละ 100 ของ
จ านวนบัณฑิต 6 คน) โดยมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
4.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 - 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ 10  
จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่นเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100  
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี ้ 100  
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 5.4 = 100
11

11
  = 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ไม่พบปัญหาในการบริหาร - - 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
 ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 = 0    ด าเนินงานร้อยละ 80 = 3.50 
 ด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 = 4.00    ด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 = 4.50  
 ด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 = 4.75   ด าเนินงานร้อยละ 100 = 5.00  
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หลักสูตร 
 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : มีการวิเคราะห์หนังสือตามรายวิชาที่เปิดสอนใน มคอ. 2  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการ 
                             เรียนรู้ 
 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการขั้นตอนแล้วโดยจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดของ
สาขาวิชา โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้เลือกซื้อหนังสือตามงบประมาณที่ จัดให้ มีจ านวนหนังสือ
มากจึงได้มีระบบหรือแบบฟอร์มในการยืม - คืนหนังสือ เพื่อป้องกันการสูญหาย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ  
    1.ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและนักศึกษา เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
    3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดท าระบบซึ่งเป็นแนวทางในการได้มาซึ่งสนับสนุน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
    1. หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 
    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล เช่น
อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ ต ารา/หนังสือ 
แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
    3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแจ้งผลการส ารวจเป็นล าดับขึ้นไปยังหัวหน้าสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะและมหาวิทยาลัย 
    4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
สนทนาหรือทางานร่วมกันมีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพิ่มเติม จะด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 
       5.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่านงบประมาณวัสดุของสาขาวิชา 
       5.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการให้หัวหน้าสาขาวิชา ด าเนินการประสานคณะฯ เพื่อด าเนินการจัดหา 
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ผลการด าเนินงาน 
โดยแบ่งเป็นเขียนโครงการเพ่ือขอจากงบประมาณแผ่นดิน และของบประมาณจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะตอนจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 
       5.3 หากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ จะ
ท าการแจ้งประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้หัวหน้าสาขาวิชาทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
    6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน          
    7. น าประเด็นปัญหาหรือข้อมูลในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เข้าปรึกษาหารือ ในการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนินงาน 
  1. หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 
     - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 
     - มหาวิทยาลัยจัดหา SIM CARD ส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
   2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการประชุม เพ่ือชี้แจงให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาท าการส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล เช่น อาคารเรียนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล 
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการแจ้งผลการส ารวจเป็นล าดับขึ้นไปยังหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ คณะและมหาวิทยาลัย 
  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีมีการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะกันในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 และยังมีการจัดพ้ืนที่/สถานที่บริเวณห้อง 712 และ 714 เตรียมไว้ส าหรับช่วงที่
สถานการณ์โรคระบาดผ่อนคลาย เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์สนทนาหรือท างานร่วมกันมี
การดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพิ่มเติม โดยเน้นไปที่อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้องนักศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
      ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ด าเนินการ โดยจัดหาหนังสือด้านสถิติเข้าห้องสมุด
ของสาขาวิชาและส านักวิทยบริการเพ่ิมโดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้เลือกซื้อหนังสือตาม
งบประมาณท่ีจัดให้   

 จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 3.80 ตามล าดับ  

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบ่งเป็น
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ผลการด าเนินงาน 
หมวดหมู่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
    1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูป้ระเภทบุคคล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล  
มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และท าการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในบาง
รายวิชา  
    2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและ
วิทยาการข้อมูล มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  ล าโพง  ไมโครโฟน  เครื่องคิดเลข  โต๊ะ เก้าอ้ี ปริ้นเตอร์ 
และเครื่องถ่ายเอกสาร  whiteboard และ visualization อยู่ในห้องสมุด ห้องติวและในห้องเรียนยังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ visualization  whiteboard microphone เพ่ือใช้เป็นสื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
และการน าเสนอผลงานของนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ห้องและคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
    3. ระบบการสืบค้นวารสารและเอกสารของไทยและต่างประเทศ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ 
http://aritc.nsru.ac.th/index_library.php ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถ
สืบค้นวารสาร (Journal) ได้ทั่วโลก ดังนี้ 

1) SpringerLink eBooks  
2) e - Book จากระบบ OCLC NetLibrary 
3) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS Digital Collection) 
4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4.1) ฐานข้อมูล EBSCO(EDS) IEEE/IEE Electronic Library (IEL)  
4.2) ฐานข้อมูล ScienceDirect 
4.3) ฐานข้อมูล SpringerLink 
4.4) ฐานข้อมูล Dissertations & Theses Global 
4.5) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
4.6) ฐานข้อมูล Web of Science  
4.7) ฐานข้อมูล American Search Complete 
4.8) ฐานข้อมูล Emerald Insight 
4.9) ฐานข้อมูล Computer & Applied Science Complete (CASC) 
4.10) ฐานข้อมูล IEEE 

 
    ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ
ให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรจึงได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะรองรับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น สายส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เมาส์ปากกา โปรแกรมในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์รวมทั้งการฝึกอบรมการใช้งาน และชุดไมค์แบบพกพา เป็นต้น 
 
การประเมินกระบวนการ 
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ผลการด าเนินงาน 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้น าขั้นตอนมาพิจารณาในการประชุม ได้ข้อสรุปว่า เมื่อหลักสูตรมี
ห้องสมุดจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในเบื้องต้นพบว่าหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ และสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้รับ SIM CARD เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ นอกจากนี้การ
ด าเนินการตามกระบวนการที่วางไว้ท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งสนับสนุนใดเสื่อมสภาพและสามารถ
ด าเนินการจัดหาใหม่ได้ตามความเหมาะสมเพื่อทนแทนสิ่งสนับสนุนที่ช ารุดเสียหายดังกล่าว  
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
     เนื่องจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา จึงต้องมีการดูแล
รักษาไม่ให้ช ารุดหรือสูญหาย รวมถึงระบบตรวจเช็คเพ่ือซ่อมบ ารุงวัสดุที่เสียหายให้มีมาตรฐานเพ่ือให้สอดรับกัน
กับระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร มีการติดตามการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์จากทางมหาวิทยาลัย  
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .. 26  พฤษภาคม  2565.....  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
                              กระบวนการประเมิน ใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่

ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 
ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้กับนักศึกษาแต่ละชัน้ป ี

ปีการศึกษา 
2564 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ได้ด าเนนิการเรียบร้อย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ตอบรับให้เผยแพร่ หรืออยู่ในการ
ด าเนินการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต 

ปีการศึกษา 
2564 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ได้ด าเนนิการเรียบร้อย 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      - 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 อาจมีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย และเพ่ิมรายวิชาเลือกให้มากข้ึน 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
      -  ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

      - ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      - ส่งเสริมการท างานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และ
ผู้รับผิดชอบ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19  กรกฎาคม  2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ วรพรรณ  เจริญข า 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19  กรกฎาคม  2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ปิยาภรณ์ แท่นทอง 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19  กรกฎาคม  2565 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ เงินค า 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19  กรกฎาคม  2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ณัฐภัทร ศิริคง 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19  กรกฎาคม  2565 

ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19  กรกฎาคม  2565 

เห็นชอบโดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19  กรกฎาคม  2565 

 


