ส่ วนที่ 1 เกณฑ์ การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้มี ก ารจัด ท าการประกันคุ ณภาพ
หลักสู ตร โดยให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรให้ชดั เจน ซึ่ งอย่างน้อยประกอบไป
ด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ดังนี้
1. การบริ หารหลักสู ตร
2. ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
3. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
1. การบริ หารหลักสู ตร
แนวทางการดาเนินงาน
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) สร้ างกลไกกากับดู แลให้ทุกหลักสู ตรดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรมาตรฐาน
วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จดั การศึกษา
2) จัดให้ มี ก ารดาเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมี ก ารประกัน
คุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อน
การดาเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา
3) จัดให้มีการประเมิ นผลการดาเนิ นงานทุ กหลักสู ตรตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยทุกปี
การศึกษา เพื่อวัดคุ ณภาพของการดาเนิ นการหลักสู ตรว่าเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) มีการกาหนดระบบการรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ที่กาหนดของแต่ละหลักสู ตร โดยอาจ
จัดทาเป็ นแบบฟอร์ มให้ผรู ้ ับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้วเิ คราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุ งหรื อ
พัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
แนวทางการดาเนินงาน
2.1 ทรัพยากรบุคคล
1) วางแผนจัดอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548
2.) สรรหาอาจารย์ใ ห้เป็ นไปตาม จานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร /สานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี
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3) การจัดทาแผนส่ ง เสริ ม พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุ ณวุฒิ ตาแหน่ งทางวิช าการ และการอบรม
สัมมนาเป็ นต้น
2.2 ทรัพยากรที่ส่งเสริ มการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2.1 จัดให้มีก ารบริ การด้า นกายภาพที่ เหมาะสมต่ อการจัดการเรี ยนการสอน ด้านห้องเรี ย น
ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ท
2.2.2 จัดให้มี บ ริ การสิ่ ง อานวยความสะดวกที่ จาเป็ นด้า นต่ า ง ๆ เช่ นงานทะเบี ยน การบริ หาร
อนามัยและการรักษาพยาบาล ด้านร้านอาหาร และสนามกีฬา เป็ นต้น
2.2.3 มีระบบสาธารณู ปโภคและรัก ษาความปลอดภัย ได้แก่ดา้ นงานประปา ไฟฟ้ า ระบบจากัด
ของเสี ย และระบบป้ องกันอัคคีไฟในบริ เวณอาคารต่าง ๆ
2.3 ทรัพยากรที่ส่งเสริ มการพัฒนาด้านงานวิจยั ได้แก่
- ห้องปฏิบตั ิงานวิจยั หรื อหน่วยงานวิจยั
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตัด สิ น ใจตามพัน ธกิ จ ของสถาบัน อย่ า งน้ อ ยต้อ ง
ครอบคลุม ด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ หารจัดการ
3. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน
3.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
- มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้อาจารย์ใช้เป็ นแนวทางในการให้คาปรึ กษาในเรื่ องต่าง ๆ
- มีระเบียนบันทึกประวัติ ผลการเรี ยนของนักศึกษา และการให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และเรื่ องชีวิตความเป็ นอยู่
3.2 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาการเรี ยนการสอน ได้แก่
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนตามรายวิชา
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ งอานวยความสะดวกและสิ่ งสนับสนุนการศึกษา
- การประเมินความพึงพอใจการให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.3 มีการจัดทาโครงการเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะนักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม โครงการด้าน
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร /สานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี
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ทักษะทางปั ญญา โครงการด้านความรู ้ โครงการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และโครงการคิดวิเคราะห์
และเทคโนโลยี
4. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
แนวทางการดาเนินงาน
- จัดทาการสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี โดยมีจอ้ มูลที่ตอ้ งรายงานดังนี้
1) จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
2) จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
3) จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา
4 ) จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ประกอบอาชะอิสระ
5) จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
6) จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7) เงินเดือนหรื อรายได้ต่อเดือน
- สารวจวามพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5
ด้าน
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ส่ วนที่ 2 การจัดทารายงานการประกันคุณภาพหลักสู ตร
การจัดทารายงานประกันคุ ณภาพหลัก สู ตร เพื่ อเป็ นการรายงานการดาเนิ นงาน การบริ หารจัดการ
หลักสู ตรให้เป็ นไปตามแนวทางตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้มีการ
ประกันคุ ณภาพหลักสู ตร ซึ่ งอย่างน้อยประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ การบริ หารหลักสู ตร
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั การสนับสนุ นและการให้คาแนะนานักศึกษา และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ทั้งนี้ แต่ละด้านจะแสดงให้เห็ นกระบวนการ การดาเนิ นงานไปจนถึ งการประเมินผลเพื่อให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดขึ้ น โดยมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั กับหลักสู ตรนั้น ๆ ซึ่ งมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ต้องการให้มีการจัดทารู ปแบบรายงานการดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กาหนดรู ปแบเพื่อให้ทุก
หลัก สู ตรใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานการประกันคุ ณภาพหลัก สู ตรดัง นี้ (ใช้แบบฟอร์ ม ส่ วนกลางที่
กาหนดให้ในภาคผนวก)
ตัวอย่ างการจัดทาการประกันคุณภาพหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจแบ่งการประกันคุณภาพหลักสู ตร
ออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านการบริ หารหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
การประเมินผล
เป้ าหมาย
1.1 เพื่อให้บณ
ั ฑิตมี ความรู ้
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และสามารถนาไป
ประยุกต์ ใช้ในการ ทางานได้
ต่อเนื่อง

1.1.1 จัดการเรี ยนการสอนที่ทุก 1.1.1 จานวนวิชาที่มีการ
วิชาต้องมีการนาเอาเทคโนโลยี ปรับปรุ งเนื้อหาด้าน
สารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย
1.1.2 จัดการเรี ยนการสอนเพื่อ 1.1.2 นักศึกษาสามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ให้นกั ศึกษาต้องได้เรี ยนรู ้
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ หน่วยงานที่เข้าทางานได้
โดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้ใหม่
จริ ง ในหน่วยงานต่างๆ
1.1.3 จัดการเรี ยนการสอนให้
นักศึกษาได้ เรี ยนรู ้เทคโนโลยี
จากการได้ปฏิบตั ิจริ ง

1.1.1 ทุกปี มีจานวนวิชาที่
ปรับปรุ งเนื้อหา ให้ทนั สมัย
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของวิชาที่
เปิ ด สอนทั้งหมด
1.1.2 ร้อยละ 80 ของ บัณฑิต
ที่ได้งานท า ทั้งหมดสามารถ
เข้า ท างานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของ หน่วยงาน
ได้ทนั ที
1.1.3 จัดทาแฟ้มสะสม เวลา 1.1.3 บัณฑิตทุกคน ต้องมี
การปฏิบตั ิงานในห้อง
เวลาสะสมใน การเรี ยน
ปฏิบตั ิการเพื่อรวบรวมเป็ น ภาคปฏิบตั ิไม่ ต่ากว่า 200
ประวัติของนักศึกษา
ชัว่ โมงตลอดหลักสูตร
การอบรม
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วัตถุประสงค์

การดาเนินงาน

1.2 เพื่อให้อาจารย์ และ บุคลากร 1.2.1 สนับสนุนให้ อาจารย์ได้
มีการพัฒนา ความรู ้ความสามารถ ทางานวิจยั และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
1.2.2 ส่งเสริ มให้อาจารย์ ได้รับ
การศึกษาหรื ออบรมเพื่อเพิ่ม
พูนความรู ้ ในสาขาวิชา
1.2.3 อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาได้มีโอกาสทางาน
ร่ วมกับหน่วยงานภายนอก

การประเมินผล

เป้ าหมาย

1.2.1 จานวนงานวิจยั และ
งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เป็ นผลงาน
ของอาจารย์และบุคลากร
1.2.2 จานวนอาจารย์ที่มี
การศึกษาต่อ หรื อเข้ารับ

1.2.1 มีจานวน งานวิจยั และ
งาน พัฒนาระบบ สารสนเทศ
ปี ละไม่นอ้ ย กว่า 2 ชิ้น
1.2.2.1 มีอาจารย์ที่ ได้รับทุน
ศึกษาต่ออย่างน้อยปี ละ1 คน
1.2.2.2 อาจารย์ทุกคน ต้องมี
การเข้ารับการ อบรมใน
เนื้อหาด้าน ต่างๆทุกปี
1.2.3 มีโครงการบริ การ
วิชาการปี ละไม่นอ้ ยกว่า 3
โครงการ

1.2.3 จานวนโครงการ
บริ การวิชาการที่มีการดา
เนินงาน

2. ด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ การดาเนินการ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
การประเมินผล
2.1 เพื่อให้การเรี ยนการ สอนได้มี 2.1.1 จัดหาอุปกรณ์ประกอบ
วัสดุอุปกรณ์ที่ พร้อมและทันสมัย การเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
และทันสมัย

2.1.1 วัดความพึงพอใจ ของ
อาจารย์และผูส้ อนที่มี ต่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยน
การสอน
2.1.2 จานวนวิชาที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรี ยนการสอน

2.1.1 มีความพึงพอใจ เฉลี่ย
ในระดับ 4 ใน 5 ระดับ

การประเมินผล

เป้ าหมาย

3.1.1 จัดทาคู่มือ นักศึกษา
3.1.2 จัดการประชุมนักศึกษา
เพื่อชี้แจงวิธีการเรี ยนการสอน
และ การเลือกวิชาเรี ยนเพื่อการ
ทางานในอนาคต
3.2.1 กาหนดอาจารย์ที่ ปรึ กษา
ให้ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา

3.1.1 จานวนนักศึกษาที่
ได้รับคู่มือ
3.1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่ วมประชุม

3.1.1 นักศึกษาทุกคน ได้รับ
คู่มือนักศึกษา
3.1.2 นักศึกษาเข้าร่ วม
ประชุมทุกคน

นักศึกษา และ อานวยให้เกิดการให้
คาแนะนาแก่นกั ศึกษา

3.2.2 การให้คาปรึ กษาแก่
นักศึกษา

2.1.2 มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอน

3. ด้ านการสนับสนุนและให้ คาแนะนานักศึกษา
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
3.1 เพื่อให้นกั ศึกษาได้ เข้าใจ
แผนการเรี ยน ตลอดหลักสูตร
และ สามารถกาหนด เป้ าหมายใน
การทางานได้
3.2 เพื่อให้เกิดระบบอาจารย์ที่
ปรึ กษาและการติดตามผล
นักศึกษา

เป้ าหมาย

3.2.1 จานวนอาจารย์ที่
ปรึ กษาต่อจานวนนักศึกษา

2.1.2 มีจานวนวิชาที่ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรี ยน การสอนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของวิชาที่ เปิ ด
สอนทั้งหมด

3.2.1 สัดส่ วนอาจารย์ ที่ปรึ กษาต่อ
จานวน นักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ต่อ
25 คน
3.2.2 นักศึกษาเข้าพบ อาจารย์ที่
ปรึ กษาไม่ น้อยกว่าภาค การศึกษา
ละ 2 ครั้ง
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4. ด้ านความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
การประเมินผล
4.1 เพื่อให้บณ
ั ฑิตได้รับ การจ้าง
งาน ตรงตามวุฒิ การศึกษาที่จบ
ทั้งหมด

4.1.1 จัดการเรี ยนการ ส อ น ที่
ได้คุณภาพบัณฑิตมีความรู ้ตรง
ตาม

4.1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้
งานทาภายใน 6 เดือน
หลังจากสาเร็ จการศึกษา

4.1.2 ความพึงพอใจของผู ้
จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต

4.2 เพื่อให้การจัดการ เรี ยนการ
สอนมีความ ทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงาน

4.2.1 จัดให้มีการปรับปรุ ง
หลักสูตรโดยผ่านกระบวนการ
วิพากษ์ หลักสูตรจากบุคคล
ความต้องการของผูจ้ า้ งงาน
ภายนอกและผูจ้ า้ งงาน

4.2.1 มีการปรับปรุ ง
หลักสูตร

เป้ าหมาย
4 4.1.1 นักศึกษาได้งาน
ทาภายใน 6 เดือนหลัง สาเร็ จ
การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70 ของนักศึกษาที่สาเร็ จ
การศึกษา
4.1.2 ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจ
ของนายจ้างที่ มีต่อบัณฑิตใน
ทุกด้าน ไม่ต่ากว่าระดับ 4 ใน
5 ระดับ
4.2.1 มีการปรับปรุ งหลักสูตร
อย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป แบ่งการประกันคุณภาพหลักสู ตร
ออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านการบริ หารหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
การประเมินผล
เป้ าหมาย
1.1 เพื่อให้บณ
ั ฑิตมี ความรู ้
ความสามารถ ด้านการบริ หาร
และการ จัดการเชิงบูรณาการ
วิชาการสู่ การคิด วิเคราะห์และมี
ทักษะ ด้านต่างๆในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งตลอดจนมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม กับวิชาชีพ
ตระหนักถึง คุณธรรมจริ ยธรรม

1.1.1จัดการเรี ยนการ สอนที่ทุก
วิชาสร้าง กระบวนและระบบ
คิด สร้างสรรค์การคิด วิเคราะห์
และสามารถ บูรณาการวิชาการ
ที่ เกี่ยวข้องกันได้อย่างดี และ
ต้องมีการนาเอา เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ทันสมัยมาใช้
1.1.2 จัดการเรี ยนการ สอนเพื่อ
ฝึ กให้นกั ศึกษามี ทักษะในการ
นาเสนอ และฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
การศึกษาดูงาน หรื อจัดทาโดย
ที่ปฏิบตั ิ ภายนอกได้มากขึ้น

1.1.1ปรับปรุ งเนื้อหา
รายวิชาต่างๆด้านให้มี การ
คิดวิเคราะห์ประยุกต์ มาก
ขึ้นและสอดแทรก การใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น

1.1.1มีการปรับปรุ ง เนื้อหาให้
ทันสมัยใน รายวิชาที่เปิ ดสอน

1.1.2 นักศึกษามีทกั ษะ การ
ปฏิบตั ิได้จริ งพัฒนา มาก
ขึ้นเช่นการนาเสนอ งาน
การวิเคราะห์ กรณี ศึกษา
ต่างๆ

1.1.2 บัณฑิตที่ได้งานท า ร้อย
ละ 80 ตรงกับวุฒิ การศึกษา
สามารถเข้า ท างานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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วัตถุประสงค์

1.2 เพื่อให้อาจารย์และ บุคลากร
พัฒนาความรู ้ ความสามารถและ
ทักษะ ด้านต่างๆ เช่น ด้าน
งานวิจยั งานประกันคุ นภาพอ
ย่างต่อเนื่อง

การดาเนินงาน

การประเมินผล

เป้ าหมาย

1.1.3จัดการเรี ยนการ สอนให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ จัดการ
สามารถ ปฏิบตั ิงานได้จร

1.1.3 รวบรวมผลงาน ของ
นักศึกษาในรายวิชา ต่างๆ
หลังจากการ ปฏิบตั ิงานตาม
กิจการ หรื อโครงการที่เสร็ จ
สิ้น แล้ว

1.2.1 สนับสนุนและ ส่งเสริ ม
ให้อาจารย์ได้ ท างานวิจยั และ
พัฒนา ตนเองเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการและ ศึกษา
ต่อระดับที่สูงขึ้น

1.2.1อาจารย์มีจานวน
งานวิจยั เพิ่มขึ้นรวบรวม
ผลงานของอาจารย์ที่ ผลิต
ขึ้นตารา , บทเรี ยนออนไลน์
และความรู ้จาก การเข้า
อบรมสัมมนา ภายนอกโดย
ใช้การ จัดการความรู ้ (KM)
มา ช่วย
1.2.2 ข้อมูลจานวน อาจารย์
ที่มีการศึกษาต่อ หรื อเข้ารับ
การอบรม

1.1.3 นักศึกษาทุกคนต้อง มี
ข้อมูลการเข้าร่ วม โครงการ
ต่างๆที่หลักสูตร คณะ
มหาวิทยาลัยจัดและผลงาน
โครงการที่ดาเนินการ และ
ระหว่างการดาเนินงาน
1.2.1 มีจานวนงานวิจยั สื่ อ
การเรี ยนการสอนและ งาน
พัฒนาอย่างน้อยปี ละ 2 ชิ้น
1.2.2.1 มีอาจารย์ที่ได้รับ ทุน
ศึกษาต่ออย่างน้อยปี ละ 1 คน
1.2.2.2 อาจารย์ทุกคน ต้องมี
การเข้ารับการอบรมในเนื้อหา
ด้านต่างๆ ทุกปี อย่างน้อยปี ละ
2 เรื่ อง

1.2.2 สนับสนุนและ ส่งเสริ ม
ให้อาจารย์ได้รับ การศึกษา
หรื อ อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
จาก ภายนอกมากขึ้น
1.2.3 การประชุมร่ วมกัน
เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ได้มีโอกาส ท างาน
ร่ วมกับหน่วยงาน ภายนอก

2. ด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
2.1เพื่อสนับสนุนให้ อาจารย์มี
ผลงานในการ ผลิตสื่ อการเรี ยน
การสอน ที่ใช้เทคนิคใหม่ๆที่
น่าสนใจและเอกสาร ตาราใน
รายวิชาของ หลักสูตรการจัดการ
ทัว่ ไปและมีวสั ดุอุปกรณ์ พร้อม
และทันสมัย

2.1.1จัดหาอุปกรณ์
ประกอบการเรี ยนการ สอนที่
เหมาะสม และ ทันสมัย

1.2.3 ข้อมูลจานวน
โครงการบริ การวิชาการที่
มีการดาเนินงานโดยการ
ทางานร่ วมกันระหว่าง
อาจารย์นกั ศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก

1.2.3 มีจานวนโครงการ
บริ การวิชาการปี ละไม่ น้อย
กว่า 3 โครงการ

การประเมินผล

เป้ าหมาย

2.1.1วัดความพึงพอใจ ของ 2.1.1 นักศึกษามีความพึง
อาจารย์และผูส้ อนที่ มีต่อ พอใจเฉลี่ยในระดับ 4 ใน 5
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เรี ยน
ระดับ
การสอนและเทคนิค การ
สอนที่ทนั สมัย
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วัตถุประสงค์

การดาเนินงาน

การประเมินผล

เป้ าหมาย

2.1.2 มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ เรี ยน
การสอน

2.1.2 จานวนวิชาที่พฒั นา
ปรับปรุ งใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศใน การเรี ยนการ
สอนและ การประยุกต์และ
บูรณา การวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 มีจานวนวิชาที่มี การ
ประยุกต์และบูรณา การ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง และใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
เรี ยน การสอนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของวิชาที่เปิ ดสอน
ทั้งหมด

การประเมินผล

เป้ าหมาย

3. ด้ านการสนับสนุนและให้ คาแนะนานักศึกษา
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
3.1 เพื่อให้นกั ศึกษามี ความเข้าใจ
แผนการ เรี ยนตลอดหลักสูตร
และ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา เช่น ระเบียบการ
ประเมินผล การลงทะเบียน การ
ขอ จบการศึกษาในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

3.2 เพื่อทาให้ระบบ อาจารย์ที่
ปรึ กษามีความ เข้มแข็งและมีการ
ติดตามผลการเรี ยน ความ
ประพฤติของ นักศึกษา

3.1.1 แจกคู่มือการใช้งาน
ระบบการศึกษาและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

3.1.1 จานวนนักศึกษาที่
ได้รับคู่มือที่เกี่ยวข้องใน
การเรี ยน

3.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษา จัดการ
ประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจง
วิธีการเรี ยนการ สอนและการ
เลือกวิชา เรี ยนให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพที่ควรรู ้
3.2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึ กษา
ให้ทาหน้าที่ให้ คาปรึ กษา
นักศึกษา และ อานวยให้เกิด
การให้ คาแนะนาแก่นกั ศึกษา

3.1.2 จานวนนักศึกษาที่ เข้า 3.1.2 นักศึกษาเข้าร่ วมประชุม
ร่ วมประชุม
ทุกคนทุกครั้งที่ อาจารย์ที่
ปรึ กษานัดพบ

3.2.1ข้อมูลจานวนอาจารย์ที่
ปรึ กษาต่อจานวนนักศึกษา
และการเข้าพบนักศึกษา
และข้อมูลนักศึกษาที่
อาจารย์ ควรมีอยู่
3.2.2การให้คาปรึ กษา แก่
นักศึกษาตลอดจน สาเหตุ
ปั ญหาที่พบมากในการให้
คาปรึ กษา และร่ วมประชุม
ดาเนินการหาแนวทางแก้ไข

3.1.1จัดหาและรวบรวม คู่มือ
นักศึกษาทุกคนจาก
หน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษา ให้กบั นักศึกษา
ทุกคน

3.2.1สัดส่วนอาจารย์ที่
ปรึ กษาต่อจานวน นักศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ต่อ 25 คน

3.2.2 นักศึกษาเข้าพบ อาจารย์
ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ย กว่าภาค
การศึกษาละ 4 ครั้ง
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4. ด้ านความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
การประเมินผล
4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้ 4.1.1 ปรับปรุ งและพัฒนา จัด
ได้รับการจ้าง งาน ตรงตามวุฒิ
การเรี ยนการสอนที่ได้คุณภาพ
การศึกษาที่จบ
บัณฑิตมีความรู ้ตรงตามความ
ต้องการของผูจ้ า้ งงานและจัด
โครงการให้นกั ศึกษาได้รับ
ความรู ้และความต้องการจาก
หน่วยงานภายนอก

4.2 เพื่อพัฒนาการ จัดการเรี ยน
การสอนมีความทันสมัยสอด คล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานและกระบวนการ
ปฏิบตั ิใหม่ๆที่นามาใช้ในองค์กร

4.2.1 จัดให้มีการปรับปรุ ง
หลักสูตรโดยผ่านกระบวนการ
วิพากษ์ หลักสูตรจากบุคคล
ภายนอกและผูจ้ า้ งงาน

เป้ าหมาย

4.1.1จานวนนักศึกษาที่ ได้
งานทาภายใน 6 เดือน หลัง
จากสาเร็ จการศึกษา

4.1.1 นักศึกษาได้งานทา
ภายใน 6 เดือนหลัง สาเร็ จ
การศึกษาไม่นอ้ ย กว่าร้อยละ
70 ของ นักศึกษาที่สาเร็ จ
4.1.2 สารวจความพึง พอใจ 4.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจ
ของผูจ้ า้ งงานที่มีต่อบัณฑิต ของนายจ้างที่มีต่อ บัณฑิตใน
เช่น –จากการฝึ กงานใน
ทุกด้านไม่ต่ า กว่าระดับ 4 ใน
สถานประกอบการทุกปี
5 ระดับต่างๆ
การศึกษาทั้งหมด
4.2.1 มีการปรับปรุ ง
4.2.1 มีการปรับปรุ ง
หลักสูตรและรายวิชา
หลักสูตรอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี แบ่งการประกันคุณภาพหลักสู ตรออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านกาบริหารหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
การประเมินผล
เป้ าหมาย
1.1 กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการ
เรี ยนรู ้จาก การปฏิบตั ิและ
ประสบการณ์จริ ง

1.1.1 จัดการเรี ยนการ สอนโดย 1.1.1 จานวนกิจกรรม
ฝึ กปฏิบตั ิใน สถานการณ์จริ ง
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
และจาลอง
1.1.2 จัดการเรี ยนการสอนที่
ทุกวิชาต้องมีการนาเอา
เทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้
1.1.3 จัดการเรี ยนการ สอนให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
และภาษา อื่นๆในภูมิภาค
อาเซียน

1.1.2 จานวนวิชาที่มีการ
ปรับปรุ งเนื้อหาด้าน
เทคโนโลยีให้ทนั สมัย
1.1.3 จานวนกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
ด้านภาษา

1.1.1 บัณฑิตทุกคนต้อง เข้า
ร่ วมกิจกรรมเสริ ม หลักสูตร
ผ่านห้องปฏิบตั ิการหลักสูตร
บัญชี
1.1.2 ทุกปี มีจานวนวิชาที่
ปรับปรุ งเนื้อหาให้ทนั สมัย
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ วิชา
ที่เปิ ดสอนทั้งหมด
1.1.3 บัณฑิตสามารถใช้
ภาษาในการสื่ อสารและมี
ความรู ้ดา้ นศัพท์บญั ชี
สามารถทางานได้ทนั ทีที่
สาเร็ จการศึกษา

แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร /สานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี

หน้า 9

วัตถุประสงค์

การดาเนินงาน

1.1.4 จัดการเรี ยนการ สอนให้
นักศึกษาเป็ นผูม้ ี จริ ยธรรมทาง
วิชาชีพ
1.1.5 การจัดการเรี ยน การสอน
โดยมี บุคคลภายนอก และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
1.2 เพื่อให้อาจารย์และ บุคลากรมี 1.2.1 สนับสนุนให้ อาจารย์
การพัฒนา ความรู ้ ความสามารถ สอบเพื่อรับ ใบอนุญาตเป็ น
อย่างต่อเนื่อง
TA, CPA และ CIA
1.2.2 สนับสนุนให้ อาจารย์ได้
ทางานวิจยั และพัฒนา 1.2.3
สนับสนุนให้ อาจารย์บริ การ
วิชาการ แก่สงั คม

1.2.4 สนับสนุนให้ อาจารย์มี
ความรู ้ดา้ น ภาษาอังกฤษและ
IT ทาง บัญชี

1.2.5 สนับสนุนให้ อาจารย์
ศึกษาต่อระดับ ปริ ญญาเอก

2. ด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
2.1 เพื่อให้การเรี ยนการ สอนได้มี
อุปกรณ์ที่พร้อม และทันสมัย

2.1.1 จัดหาโปรแกรม สาเร็ จรู ป
ทางการบัญชีที่ เหมาะสมและ
ทันสมัย
2.1.2 จัดหาแบบฝึ กทางการบัญชี
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน

การประเมินผล

เป้ าหมาย

1.1.4 จานวนกิจกรรม ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดแทรกทุกรายวิชา
1.1.5 จานวนรายวิชาที่มี
ทักษะปฏิบตั ิที่ใช้ ทรัพยากร
ร่ วมกับท้องถิ่น
1.2.1 จานวนอาจารย์ที่
ได้รับใบอนุญาตเป็ น TA,
CPA และ CIA
1.2.2 จานวนงานวิจยั
ทางการบัญชีและเรื่ องที่
เกี่ยวข้องที่เป็ นผลงาน ของ
อาจารย์และบุคลากร
1.2.3 จานวนโครงการจัด
อบรมให้กบั TA,CPA และ
CPD
1.2.4 จานวนโครงการที่ จัด
อบรมให้อาจารย์ดา้ น ภาษา
และ IT ทางบัญชี

1.1.4 บัณฑิตตระหนักใน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 กาหนดให้มีการ ฝึ กงาน
ในสถาน ประกอบการ หรื อ
การ บรรยายพิเศษ หรื อ
การศึกษานอกสถานที
1.2.1 อาจารย์ 2/3 ได้รับ
ใบอนุญาตเป็ น TA อาจารย์
อย่างน้อย 2 คน เป็ น CPA
และ CIA
1.2.2 มีจานวนงานวิจยั และ
งานพัฒนาปี ละไม่ น้อยกว่า 3
ชิ้น
1.2.3 มีโครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คมปี ละไม่ น้อย
กว่า 3 โครงการ
1.2.4 จานวนอาจารย์ที่
สามารถทาการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรื อ ทา การ
สอนด้าน IT บัญชีมี จานวน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปี ละ 1
รายวิชา
1.2.5 อาจารย์สามารถ สอบ
เข้าศึกษาต่อทั้งใน ประเทศ
และต่างประเทศ ในระดับ
ปริ ญญาเอก 1 คนในทุกๆ 3 ปี

1.2.5 จานวนโครงการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อการ
เตรี ยมตัวศึกษาต่อ

การประเมินผล
2.1.1 วัดความพึงพอใจของ
อาจารย์และผูส้ อนที่ มีต่อ
อุปกรณ์ ประกอบการสอน
2.1.2 จานวนรายวิชาที่มี แบบ
ฝึ กทางการบัญชีใน การการ
สอน

เป้ าหมาย
2.1.1 มีความพึงพอใจ ระดับดี

2.1.2 มีจานวนวิชาที่มีแบบฝึ ก
ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของวิชาที่เปิ ด
สอน ทั้งหมด
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3. ด้ านการสนับสนุนและให้ คาแนะนานักศึกษา
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
3.1 เพื่อให้นกั ศึกษา เข้าใจวิธีการ
เรี ยนวิชาชีพ บัญชีที่ถูกต้อง

3.1.1 ชี้แจงวิธีการเรี ยน วิชาชีพ
บัญชีที่ถูกต้องใน วันปฐมนิเทศ
3.1.2 จัดทาคู่มือ นักศึกษา และ
พัฒนา ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา

การประเมินผล

เป้ าหมาย

3.1.1 จานวนนักศึกษาที่
สามารถกาหนด เป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้ เพื่อ ท างานใน
วิชาชีพ
3.1.2 จานวนครั้งที่ อาจารย์
ที่ปรึ กษาพบ นักศึกษา

3.1.1 นักศึกษาที่สอบได้ วิชา
บัญชีเล่มแรก จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 85% ของ นักศึกษาเข้า
ใหม่
3.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษา เข้าพบ
นักศึกษาอย่าง น้อยเดือนละ 1
ครั้ง

4. ด้ านความต้ องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
การประเมินผล
4.1 เพื่อให้บณ
ั ฑิตได้รับ การจ้าง
งานตรงตามวุฒิ การศึกษาที่จบ

4.1.1 จัดการเรี ยนการ สอนที่ได้ 4.1.1 จานวนนักศึกษาที่ ได้
คุณภาพบัณฑิต มีความรู ้ตรง
งานทาภายใน 6 เดือน
ความ ต้องการของผูจ้ า้ งงาน
หลังจากสาเร็ จการศึกษา
4.1.2 ความพึงพอใจของ
ผูว้ า่ จ้างงานที่มีตอ่ บัณฑิต

4.2 เพื่อให้มีการจัดการ เรี ยนการ
สอนมีความ ทันสมัยสอดคล้อง
กับการ เปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงาน

4.2.1 จัดให้มีการ ปรับปรุ ง
4.2.1 มีการปรับปรุ ง
หลักสูตรโดย ผ่านกระบวนการ หลักสูตร
วิพากษ์ หลักสูตรจากบุคลากร
ภายนอกและผูจ้ า้ งงาน

เป้ าหมาย
4.1.1 นักศึกษาได้งานทา
ภายใน 6 เดือน หลัง สาเร็ จ
การศึกษาไม่นอ้ ย กว่า 77%
ของนักศึกษาที่ สาเร็ จ
การศึกษาทั้งหมด
4.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ บัณฑิตใน
ทุกด้านไม่ต่า กว่าระดับ 4 ใน
5 ระดับ
4.2.1 มีการปรับปรุ งหลักสูตร
อย่างน้อยทุกๆ 5
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ส่ วนที่ 3 การประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อเป็ นการติดตามการดาเนินงานและตรวจสอบให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยตรวจประเมินรายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินหลักสู ตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แบบการตรวจประเมินรายตัวบ่ งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้และเป้ หมาย
1. อาจารย์ ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่ วนร่
วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่
อนการเปิ ดสอนในแต่ ละภาค การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการ ของประสบการณ์ ภาคสนาม ถ้ ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ 7.
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่กาหนด ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน แต่ ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การ
สอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
8. อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อ

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
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x
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คาแนะนา
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้และเป้ หมาย

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
x
x
x
x

9.อาจารย์ประจาทุกคนได รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่ างน้ อย ปี ละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได รับ x
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ
50 ต อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อ คุณภาพ หลักสู ตร เฉลี่ยไม่ น้ อยกว า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิตที่มีต่ อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่ น้ อยกว่ า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. อื่นๆ ระบุ .........
รวมตัวบ่ งชี้. (ข้ อ) ในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้บงั คับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่ งชี้ต้ องผ่านรวม (ข้ อ)

x

x

ปี ที่ 5
x

x

x

x

x

x

1-5

1-5

1-5

1-5

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้ องผ่ านเกณฑ์ ประเมินดังนี้
 ตัวบ่ งชี้ บงั คับ (ตัวบ่ งชี้ ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่ งชี้ ที่มี
ผลดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่ น้อยกว่ า 80 % ของตัวบ่ งชี้ รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่
งชี้บงั คับและตัวบ่ งชี้รวมในแต่ ละปี
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