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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบวาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินมีดังนี้ 
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผาน เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองคประกอบท่ี 2 – 6 เทากับ 3.58 คะแนน ผล
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดี 
 2. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
  ปจจัยนําเขา (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.42 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพดี 
  กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพดี 
  ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก 
 3. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพดีมาก 
  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพ     
ปานกลาง 
  องคประกอบท่ี 4 อาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพดี 
  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 คะแนน 
ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพดี 
  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ
คุณภาพปานกลาง 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเก่ียวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
 จุดเดน 
 1. บัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 100 
 2. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีตําแหนงทางวิชาการ 
 แนวทางเสริมจุดเดน 
 1. ควรดํารงอัตราการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ใหอยูในระดับสูง 
 2. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 
 โอกาสในการพัฒนา 
 1. การวิเคราะหผลสํารวจจากนายจาง 
 2. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาศึกษา 
 3. การรับนักศึกษาใหม 
 4. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 5. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. ควรนําผลการสํารวจจากนายจางไปวิเคราะหเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 2. ควรมีการพิจารณาขอมูลของนักศึกษากอนเตรียมความพรอม 
 3. ควรประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุกผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่องตลอดป 
 4. ควรมีการวางแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานวิชาการในปตอไป 
 5. ควรตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) วิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ควรสอดคลองกัน 
 6. ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 
                    ของหลักสูตรใหทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 

 
1. รองศาสตราจารย ดร.พนารัตน  ปานมณี ตําแหนง คณบดีคณะบัญชี    
       หนวยงาน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
       ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนีย  พวงยาณี  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา  
       หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  สังขสุวรรณ  ตําแหนง รองอธิการบดีฝายการคลัง    
       หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
           พระนครเหนือ 
       กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
4. ผูชวยศาสตราจารยจิรเดช  สมิทธิพรพรรณ ตําแหนง อาจารย    
       หนวยงาน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       เลขานุการ 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดผลิตบัณฑิตดานบัญชีออกไปรับใชสังคมมาตั้งแตมีการเปด
การเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจและสหกรณ ป พ.ศ.2528 โดยเปนเพียงรายวิชาในกลุมเนื้อหาบังคับ 
ตอมาไดมีการพัฒนาเปนแขนงวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร พ.ศ. 2536 และหลักสูตรบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2543 
จนกระท่ังพัฒนาเปนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2545 โดยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหเปดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเปนครั้ง
แรกในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2547 สําหรับภาคสบทม และภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2548 
สําหรับภาคปกติ ตอมาหลักสูตรไดทําการปรับปรุงในป พ.ศ. 2550 โดยเนนความตองการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 
ความสามารถรอบดาน และมีทักษะท้ังการปฏิบัติงาน เทคโนโลยทันสมัย การสื่อสารและความสัมพันธกับผูอ่ืน 
เพ่ือใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการศึกษาทางดาน
บัญชี ปจจุบันหลักสูตรบัญชีบัณฑิตใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีแนวคิดในการพัฒนาบัณฑิตใหเปนสวน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการกาวทันตอมาตรฐานการ
บัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังใชเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมี
มาตรฐานผลการเรียนรูครับ 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรนี้ประกาศใชตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนไป  
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไดประสานงานและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 ทาน และเลขานุการ จํานวน 1 ทาน รวมเปน 4 ทาน  ทําหนาที่เปนกองกลาง
ประสานงานใหการดําเนินงานประเมินคุณภาพเปนไปอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพการดําเนินงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพไดกําหนดวัตถุประสงค และวิธีการ
ประเมินไว ดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

1. เพื่อการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกับเกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. เพื่อใหหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถานภาพ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนําผลมาใชในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และตรงตามมาตรฐานคุณภาพตอไป 

3. เพื่อใหหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีขอมูลสําหรับการนําเสนอผลการดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัด และ
เผยแพรสาธารณชน 
 
วิธีการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดําเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
1. การประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะผูประเมิน 

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทาบทามคณะผูประเมิน และประสานกําหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 
2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดสงกําหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหคณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินลวงหนา 
2. การวางแผนการประเมินคุณภาพ 

1) ประธานคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการวันที่  12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เพื่อซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของการประเมิน บทบาทหนาที่ของผูประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

2) ประธาน และคณะกรรมการรวมกันกําหนดกิจกรรมและตารางการประเมินรวมถึงการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูประเมินแตละทาน และกําหนดวิธีการประเมินรวมกันคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ชี้แจงเอกสารที่ใชในการประเมิน แบบฟอรม และการเขียนรายงาน 
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3. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจงวัตถุประสงค

ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับคณะผูบริหารของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต. 
2) ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต บรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ 
3) คณะกรรมการสัมภาษณ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรบัญชี

บัณฑิตและตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน 
4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ในปที่

ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ 
5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ตาง ๆ  
6) ประธานไดกําหนดใหมีการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

4. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 
1) คณะผูประเมินสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ รวมถึงสรุปผลการตรวจเยี่ยม

หนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผูประเมินสรุปผลการประเมินของ แตละทานพรอมทั้งนําเสนอปญหา

ที่พบเพื่อใหที่ประชุมรวมอภิปรายปญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกตองความครบถวน และความ

สมบูรณของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ตอผูบริหาร คณาจารย หลักสูตร ฯ ใหรับทราบ
และรวมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดทํารูปเลมสงใหกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

5. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 
คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ จากนั้นนําขอมูลมาเสนอ

ตอคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี ้
 
เกณฑการตัดสินผล 

0.01 - 2.00 การดําเนนิงานของหนวยงาน ไดคุณภาพใน ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 การดําเนินงานของหนวยงาน ไดคุณภาพใน ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 การดําเนินงานของหนวยงาน ไดคุณภาพใน ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 การดําเนินงานของหนวยงาน ไดคุณภาพใน ระดับดีมาก 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผานเกณฑ 
ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย 
สกอ. 

  

เกณฑการประเมิน   
1.จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   
2.คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   
3.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

  

4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   
5.คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ 

  

6.คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

  

7.คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ   

  

8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา 

  

9.ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10.อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระใน 
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  

12.การดําเนินงานใหเปนไปตาม 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผานเกณฑ  
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องคประกอบ ตัวบงช้ี คะแนน หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

4.00  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย
ของผูสําเร็จการศึกษา 

5.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.50  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.00  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 -แนวโนมการสําเร็จการศึกษาป 2558
ลดลง 
-ควรแสดงขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอ
หลักสูตร และการจัดการขอรองเรียน 3 
ปยอนหลัง 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 3.00  
4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  

4.2 คุณภาพอาจารย 5.00 ผลงานการบัญชีระหวางประเทศ ซ่ึงเปน
ตําราท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เปนผูชวยศาสตราจารย ณ วันท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 ควรนําไปเปนผลงาน
ในปการศึกษา 2560 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4.00  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 4.00 คุณภาพอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

3.00 -การตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
(มคอ.3) วิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ควร
สอดคลองกัน 
-ควรบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัยของอาจารย 

5.3 การประเมินผูเรียน 3.00 การประเมินผลผูเรียนควรสอดคลองกับ 
Curriculum Mapping ของแตละ
รายวิชาท่ีไดมีการจัดทําไวใน มคอ.2 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.50 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ยังไมสะทอนถึง
ผลตามแผนการกระจายผลการเรียนรู
อยางชัดเจน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.38  
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องคประกอบ ตัวบงช้ี คะแนน หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00  
 
 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 

องคประกอบ

ท ี่ 

คะแนน 

ผาน 

จ ํานวน 

ต ัวบงช ี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 

0.01–2.00 ระด ับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระด ับค ุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระด ับคุณภาพด ี 

4.01–5.00 ระด ับค ณภาพด ีมาก 
1 ผลการประเมินผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ช ี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

- 6
 

2 - - 2.1,2.2 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 3.58 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเม ิน 3.42 3.38 4.50   
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- - 

  

 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1.บัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป รอยละ 100 

1.ควรดํารงอัตราการไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ใหอยูในระดับสูง 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.การวิเคราะหผลการสํารวจจากนายจาง 1.ควรนําผลการสํารวจจากนายจางไปวิเคราะหเพ่ือ
ประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

  

 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาศึกษา 1.ควรมีการพิจารณาขอมูลของนักศึกษากอนเตรียม
ความพรอม 

2.การรับนักศึกษาใหม 2.ควรประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุกผาน
ชองทางตางๆ อยางตอเนื่องตลอดป 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

1.อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนง
ทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.ควรมีการวางแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก
ทานมีผลงานวิชาการในปตอไป 

  

 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู 

1.ควรตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) 
วีธีการสอน และผลสัมฤทธิ์ควรสอดคลองกัน 

  

 
 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1.ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรใหทันสมัย 

  

 
 
 


