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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่าหลักสูตร บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน  13 ตัว
บ่งชี้ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 1. หลักสูตร บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผ่ำน เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 2 – 6 เท่ากับ 3.54 คะแนน 
ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
 2. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
  ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.29 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 3. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนนผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 
คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพปานกลาง 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
 จุดเด่น 
 1.บัณฑิตได้งานท าและตรงสาขาเป็นจ านวนมาก 
 2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการทุกคน 
 แนวทำงเสริมจุดเด่น 
 1.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 โอกำสในกำรพัฒนำ 
 1.การเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิต 

2.การสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการฝึกปฏิบัติจริง 
3.การตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย 
4.การสร้างความโดดเด่นของหลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เน้น 

อุตสาหกรรมบริการ 
 5.การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1.ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตในการท างานรองรับสภาพแวดล้อมการท างานที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 2.ควรน าวิธีการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง มาปรับใช้กับการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 
 3.ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ 
 4.ควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความโดดเด่นที่ต้องการ 
 5.ควรเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการสร้างความโดดเด่นของ
หลักสูตร 
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หนังสือรับรองผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
 

 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยยึด
แนวทางมาตรฐานคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ในการตรวจประเมินใน วันที่ 10 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
 
 

.............................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี) 

        ต าแหน่ง คณบดีคณะบัญชี 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 
 

  ..............................................................   .............................................................. 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  สังข์สุวรรณ)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร  เที่ยงตระกูล) 
   ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง     ต าแหน่ง หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม 
              พระนครเหนือ                                            และการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 
 
 

.............................................................. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช  สมิทธิพรพรรณ) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                                                          เลขานุการ 
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รำยนำมคณะกรรมกำรประเมิน 
 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี ต าแหน่ง คณบดีคณะบัญชี    

  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
       ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  สังข์สุวรรณ  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง    
       หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
           พระนครเหนือ 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร  เที่ยงตระกูล  ต าแหน่ง หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
       หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช  สมิทธิพรพรรณ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
       หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
       เลขานุการ 
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กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
 
 

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน  3 ท่าน และเลขานุการ จ านวน 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน  ท าหน้าที่เป็น
กองกลางประสานงานให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพการด าเนินงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ หลักสูตร บัญชีบัณฑิต   โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพของส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. เพื่อให้หลักสูตร บัญชีบัณฑิต  สถานภาพ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อน าผลมาใช้ในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป 

3. เพื่อให้หลักสูตร บัญชีบัณฑิต มีข้อมูลส าหรับการน าเสนอผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่สาธารณชน 
 
วิธีกำรประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
1. กำรประสำนงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับคณะผู้ประเมิน 

1) หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ทาบทามคณะผู้ประเมิน และประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 
2) หลักสูตร บัญชีบัณฑิต จัดส่งก าหนดการประเมินและเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้คณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินลว่งหนา้ 
2. กำรวำงแผนกำรประเมินคุณภำพ 

1) ประธานคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการวันที่ 10 .เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

2) ประธาน และคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรมและตารางการประเมินรวมถึงการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่าน และก าหนดวิธีการประเมินร่วมกันคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์ม และการเขียนรายงาน 
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3. กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของ
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 

2) ประธานหลักสูตร บัญชีบัณฑิต  บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
3) คณะกรรมการสัมภาษณ์ ประธานหลักสูตร บัญชีบัณฑิต  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ใน

ปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ  
6) ประธานได้ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

4. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
1) คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ รวมถึงสรุปผลการตรวจ

เยี่ยมหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของ แต่ละท่านพร้อมทั้งน าเสนอ

ปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และความ

สมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ฯ ให้
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

5. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นน าข้อมูลมา

เสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี ้
 
เกณฑ์กำรตัดสินผล 

0.01 - 2.00 การด าเนนิงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพนอ้ย 
2.01 – 3.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพด ี
4.01 – 5.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

ประวัติควำมเป็นมำของหลักสูตร 
 
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ผลิตบัณฑิตด้านบัญชีออกไปรับใช้สังคมมาตั้งแต่มี
การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2528 โดยเป็นเพียงรายวิชาในกลุ่ม
เนื้อหาบังคับ ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นแขนงวิชาในหลักสูตรศิลปะศาสตร์ พ.ศ. 2536 และหลักสูตร
บริหารธุรกิจ พ.ศ. 2543 จนกระทั่งพัฒนาเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2545 โดยให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ส าหรับภาคสมทบ 
และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ส าหรับภาคปกติ  ต่อมาหลักสูตรได้ท าการปรับปรุงในปี พ.ศ. 
2550 โดยเน้นความต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน และมีทักษะทั้งการปฏิบัติงาน 
เทคโนโลยีทันสมัย การสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการศึกษาทางด้านบัญชี  ปัจจุบันหลักสูตรบัญชีบัณฑิตใช้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการก้าวทันต่อมาตรฐานการบัญชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีมาตรฐานผล
การเรียนรู้ครบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรนี้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
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ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ เกณฑ์กำรประเมิน (2558) ผ่ำนเกณฑ์/ 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร √  
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร √  
3. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสตูร √  
4. คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน √  
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก
และอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ  
(ป.โท/ป.เอก) 

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานพินธ์ร่วม (ถา้มี) (ป.โท/ป.เอก) 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์(ป.
โท/ป.เอก) 

  

8. การตีพิมพ์เผยแพร ่
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ป.โท/ป.เอก) 

  

9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) 

  

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

√  

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่ำนเกณฑ์  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมำยเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ำมี) 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.05  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 บัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2   
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3 -ความพึงพอใจควรท าตารางเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  
ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 3   

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

3 -การประเมินอาจารย์ควรยึดหลักท่ีปฏิบัติ
ได้ 
-ผลงานวิจัยและต าราควรท าตาราง
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือดูแนวโน้ม 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 1 ท่าน 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 4   
5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ยังไม่ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงปี 2560 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

3  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5  

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 5   
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.54  
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

 
 

องค์ประกอบ
ท ี่ 

คะแนน 
ผ่ำน 

จ  ำนวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลกำรประเม ิน 
0.01–2.00 ระด ับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระด ับค ุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระด ับคุณภาพด ี 
4.01–5.00 ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลกำรประเมินผ่ำน หลักสูตรได้มำตรฐำน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ช ี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี ่2
- 6

 

2 - - 2.1,2.2 4.53 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.67 ระดับคณุภาพด ี

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 3.54 ระดับคุณภำพดี 

ผลกำรประเม ิน 3.29 3.50 4.53   
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- - 

  
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

- - 
  

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
บัณฑิตได้งานท าและตรงสาขาเป็นจ านวนมาก  
  

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
การเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิต ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตในการ

ท างานรองรับสภาพแวดล้อมการท างานที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษำ 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
  
  

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
การสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการฝึกปฏิบัติจริง ควรน าวิธีการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการจริง มาปรับใช้กับการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี 4 อำจำรย์ 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการทุก
คน 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานที่
มีคุณภาพ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น 

  
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

การตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย
และตีพิมพ์เผยแพร๋ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI หรือ
วารสารระดับนานาชาติ 

 
 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- - 

  
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

การสร้างความโดดเด่นของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นอุตสาหกรรม
บริการ 

ควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความโดดเด่นที่
ต้องการ    

 
 
องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- - 

  
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อการสร้างความโดดเด่นของหลักสูตร 
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