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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ

ประกันภัย 

3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตร

ไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

อยางนอย 2 คน  

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 5 ป 

1.4 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวการณไดงานทําของบัณฑิต

และจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความตองการแรงงาน 

2.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

2.3 มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

3. นักศึกษา 

3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง 

  3.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตร 

  3.1.2 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูทางศิลปศาสตร-

คณิตศาสตร 
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3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาท่ีเปนระบบกลาง (Thai University Central Admission 

System: TCAS) โดยแบงออกเปน 5 รอบ คือ รอบใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) รอบรับแบบโควตา 

รอบรับตรงรวมกัน รอบแอดมิชชั่น และรอบรับตรงอิสระ 

3.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเปนขอไดดังนี้ 

  3.3.1 ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงใน

รายวิชาตางๆ มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

  3.3.2 สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพ่ือเพ่ิมทักษะดานวิชาการหรือ

วิชาชีพ 

4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

  4.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

  4.1.3 มีความรู มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน มีการประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ท้ังในและตางประเทศ) มารวมสอนในบาง

หัวขอท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 มีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอบัณฑิต มาประกอบการ

ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาท่ีทําการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับผูใชงานบัณฑิต 

5.2 มีการเขารวมการแขงขันในกิจกรรมตางๆ ทางดานวิชาการและวิชาชีพเพ่ือใหเกิดสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของนักศึกษาในทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของนักศึกษา 

5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

CUPT QA ในสวนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 

  5.3.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  5.3.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

  5.3.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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  5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

  5.3.5 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4) มีจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 

หลัง สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลัง ปการศึกษา 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน  

มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย 

ปละหนึ่งครั้ง 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 มีการจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษาใชในการเรียนรูหรือคนควานอกเวลาเรียน 

6.2 มีการจัดเตรียมความพรอมของอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 

6.3 มีการสงเสริมใหมีการจัดโครงงานยอยในรายวิชาทางดานวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาได

นําความรูทางทฤษฎีมาสูการปฏิบัติและใชงานจริง 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

 1. อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 
     

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

     

 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ. 7 ปท่ีแลว 

-     

 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรยีนการสอน  
     

 9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
     

 10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
- - -   

 12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
- - - -  

 

 


