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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ผลกำรตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยำกำรจัดกำร เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎำพ.ศ. 2562  จ ำนวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
พบว่ำ  
 1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ผ่ำน เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 และคะแนนกำรประเมินภำพรวมในองค์ประกอบที่     2 – 6 
ผลประเมินเท่ำกับ 3.54 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพดี 
 2. ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ ำแนกตำมกระบวนกำรผลิต มีผลดังนี้ 
  ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ผลประเมินเท่ำกับ 3.29 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพดี 
  กระบวนกำรผลิต (Process) ผลประเมินเท่ำกับ 3.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพดี 
  ผลผลิต (Output) ผลประเมินเท่ำกับ 4.54 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพดีมำก 
 3. ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ ำแนกตำมองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ผลประเมินเท่ำกับ 4.54 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพดีมำก 
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ ผลประเมินเท่ำกับ 3.00 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพปำนกลำง 
  องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ ผลประเมินเท่ำกับ 3.67 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพดี 
     องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน ผลประเมินเท่ำกับ 3.50 
คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพดี 
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ผลประเมินเท่ำกับ 3.00 คะแนน อยู่ในระดับคุณภำพปำนกลำง 

ข้อเสนอแนะโดยภำพรวม 
 จุดเด่น 
 1. ร้อยละของกำรมีงำนท ำของบัณฑิตตำมหลักสูตรอยู่ในระดับสูง 
 2.  นักศึกษำมีจิตอำสำท ำโครงกำรร่วมกับองค์กร 
 3. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับสูง 
 4.  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 5.  สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำดี 
 แนวทำงเสริมจุดเด่น 
 1.  ควรด ำรงระดับกำรมีงำนท ำของบัณฑิตของหลักสูตรให้อยู่ในระดับสูง 
 2.  ควรส่งเสริมให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอำสำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 3. ผู้บริหำรควรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท ำงำนกับมหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสุข 
 4.  ควรส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำนวิชำชีพบัญชีอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 5.  ควรใช้ควำมได้เปรียบด้ำนสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำจูงใจผู้เข้ำศึกษำ เช่น กำรจัด Open 
House เพ่ือแสดงให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เห็นควำมโดดเด่นของสถำนที่ 
 โอกำสในกำรพัฒนำ 
 1.  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณสมบัติของบัณฑิตด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 
 2.  กำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำตำมก ำหนดเวลำ 
 3. กำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.  อัตลักษณ์ของหลักสูตรบัญชีของมหำวิทยำลัย 
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 5.  ควำมทันสมัยของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1.  ควรมีกำรจัดกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำและเพ่ิมทักษะให้ศิษย์เก่ำมีศักยภำพด้ำนวิชำชีพเพ่ิมขึ้น 
 2.  ควรมีกำรก ำกับดูแลให้นักศึกษำสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 3. ควรจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมข้อก ำหนดของ
สภำวิชำชีพส ำหรับผู้ท ำบัญชี และผู้สอบบัญชี 
 4.  ควรก ำหนดรำยวิชำที่แสดงอัตลักษณ์ของหลักสูตรบัญชีของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำม มคอ.1 
 5.  ควรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย และเพียงพอแก่ควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ และอำจำรย์ 
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หนังสือรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  

 
  คณะกรรมกำรตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  โดยยึดแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
ในกำรตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วันที่ 22เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมกำรตรวจ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เห็นชอบกับรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน (CAR) ฉบับนี้ทุกประกำร 
 
 
 

.............................................................. 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร. พนำรัตน์ ปำนมณี) 
        ต ำแหน่งคณบดี คณะบัญชี  
   หน่วยงำนมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

 ประธำนกรรมกำร 
 
 
 

 ..............................................................   .............................................................. 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อัมพร เที่ยงตระกูล)          (ดร.ชฎำณัฏฐ์  ปิยะวิบูลย์) 
     ต ำแหน่งอำจำรย์คณะกำรบัญชี     ต ำแหน่งอำจำรย์สำขำวิชำกำรบัญชี 
  หน่วยงำนมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์    หน่วยงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                กรรมกำร                                                              กรรมกำร  
 
 
 

.............................................................. 
(อำจำรย์มนสินี  สุขมำก) 

ต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
หน่วยงำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์ 

                                                             เลขำนกุำร  
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รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

 
1. ชื่อ – สกุล  รองศำสตรำจำรย์ ดร. พนำรัตน์ ปำนมณี ต ำแหน่ง  คณบดี คณะบัญชี 
        หน่วยงำน มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
        ประธำนกรรมกำร  
 
2. ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อัมพร เที่ยงตระกูล ต ำแหน่ง อำจำรย์คณะกำรบัญชี     
        หน่วยงำน มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        กรรมกำร  
 
3. ชื่อ – สกุล ดร.ชฎำณัฏฐ์  ปิยะวิบูลย์   ต ำแหน่งอำจำรย์สำขำวิชำกำรบัญชี  
        หน่วยงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
        กรรมกำร  
 
4. ชื่อ – สกุล อำจำรย์มนสินี  สุขมำก   ต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
        หน่วยงำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
        สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์ 
        มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
        เลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5 
 

กระบวนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท ำหน้ำที่ประสำนงำนให้กำรด ำเนินงำนตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นไปอย่ำงรำบรื่น และมีประสิทธิภำพ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
จ ำนวน 4 ท่ำนประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร 1 ท่ำน กรรมกำร 2 ท่ำน และเลขำนุกำร 1 ท่ำน ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
และวิธีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไว้ดังนี้  
 
วัตถุประสงค์ของตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ปีกำรศึกษำ 2561 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อกำรตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี 

โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับเกณฑ์มำตรฐำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  

2. เพื่อให้หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี ทรำบสถำนภำพ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อน ำ
ผลมำใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และตรงตำมมำตรฐำนคุณภำพต่อไป 

3. เพื่อให้หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี มีข้อมูลส ำหรับกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้
หน่วยงำนต้นสังกัด  
 
วิธีกำรประเมิน 

คณะกรรมกำรตรวจกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้ 
1. กำรประสำนงำนระหว่ำงหลักสูตรกับคณะกรรมกำรฯ 

1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี ทำบทำมคณะกรรมกำรฯ และประสำนก ำหนดวัน – 
เวลำ ในกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ 

2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี จัดส่งก ำหนดกำรประเมินและเอกสำรรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง ให้คณะกรรมกำรฯ และเตรียมกำรประเมินล่วงหน้ำ 

2. กำรวำงแผนกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 
1) ประธำนกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วันที่ 22 เดือนกรกฎำคม 

พ.ศ. 2562 เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำ บทบำทหน้ำที่ของผู้ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร 

2) ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรร่วมกันก ำหนดกิจกรรมและตำรำงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน รวมถึงกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่ำน และก ำหนดวิธีกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำร่วมกัน 
หลักสูตรชี้แจงเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน แบบฟอร์ม และกำรเขียนรำยงำน 
  



6 
 

3. กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังนี้ 

1) คณะกรรมกำรฯ  พบผู้บริหำรและทีมงำนในวันตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประธำน
กรรมกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ก ำหนดกำร และแนะน ำคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กับคณะผู้บริหำรของหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี 

2) ประธำนหลักสูตรบรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรฯ 
3) คณะกรรมกำรฯ สัมภำษณ์อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ำมี) 
4) คณะกรรมกำร ศึกษำเอกสำรหลักฐำนจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) รอบ 

6 เดือน รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์อื่นๆ  
5) คณะกรรมกำรฯ ประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ร่วมกัน 

4. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
1) คณะกรรมกำรฯ สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภำพ รวมถึงสรุปผลกำรตรวจเยี่ยมตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้งน ำเสนอปัญหำที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรำย
ปัญหำและสรุปผล 

2) ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องควำมครบถ้วน และควำมสมบูรณ์ของผลกำร
ตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ และน ำเสนอด้วยวำจำ ต่อผู้บริหำรหลักสูตร คณำจำรย์ และบุคลำกรในหลักสูตร  
ให้รับทรำบและอภิปรำยผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ร่วมกัน 

3) สรุปรำยงำนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พร้อมกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
และจัดท ำไฟล์รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (CAR) ส่งมำยังส ำนักบริหำรกลยุทธ์ ทำง e-office 
ภำยใน 7 วันหลังกำรตรวจประเมินเสร็จสิ้น   

5. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ศึกษำเอกสำรเชิงประจักษ์ และสอบทำนข้อมูลโดย

กำรสัมภำษณ์ จำกนั้นน ำข้อมูลมำเสนอต่อคณะกรรมกำรทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 
 
เกณฑ์กำรตัดสินผล 

0.01 - 2.00 กำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน ได้คุณภำพใน ระดับคุณภำพนอ้ย 
2.01 – 3.00 กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ได้คุณภำพใน ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ได้คุณภำพใน ระดับคุณภำพด ี
4.01 – 5.00 กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ได้คุณภำพใน ระดับดีมำก 
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ประวัติควำมเป็นมำของหลักสูตร 
 
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้ผลิตบัณฑิตด้ำนบัญชีออกไปรับใช้สังคมมำตั้งแต่มีกำรเปิด
กำรเรียนกำรสอนหลักสูตรกำรบริหำรธุรกิจและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2528 โดยเป็นเพียงรำยวิชำในกลุ่มเนื้อหำบังคับ 
ต่อมำได้มีกำรพัฒนำเป็นแขนงวิชำในหลักสูตรศิลปะศำสตร์ พ.ศ. 2536 และหลักสูตรบริหำรธุรกิจ พ.ศ. 2543 
จนกระทั่งพัฒนำเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2545 โดยให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543 
และพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี ซึ่งมหำวิทยำลัยได้อนุมัติให้เปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นครั้ง
แรกในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2547 ส ำหรับภำคสมทบ และภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2548 ส ำหรับ
ภำคปกติ  ต่อมำหลักสูตรได้ท ำกำรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2550 โดยเน้นควำมต้องกำรผลิตบัณฑิตที่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถรอบด้ำน และมีทักษะทั้งกำรปฏิบัติงำน เทคโนโลยีทันสมัย กำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย และมำตรฐำนกำรศึกษำทำงด้ำน
บัญชี  ปัจจุบันหลักสูตรบัญชีบัณฑิตใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำร
ก้ำวทันต่อมำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมทั้งใช้เกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยมีมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ครบ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ 
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยหลักสูตรนี้ประกำศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
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รำยงำนกำรประเมินตำมตัวบ่งชี ้
 
ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผ่ำนเกณฑ์/ 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหำก 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

1. กำรก ำกับ
มำตรฐำน 

1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

ผ่ำน - 

เกณฑ์กำรประเมิน   
1. จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่ำน - 
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่ำน - 
3. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผ่ำน - 
4. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน ผ่ำน - 
10. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ผ่ำน - 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่ำน  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมำยเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ำมี) 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
4.07 

คะแนน 
- อธิบำยควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงใน

แต่ละด้ำน นำยจ้ำงมีควำมพึงพอใจ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมมำกที่สุดมี
ค่ำเฉลี่ย 4.33 ด้ำนควำมรู้ 3.97 ด้ำน
ทักษะทำงปัญญำ 3.83 ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 4.31 ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรฯ และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.89 ค่ำเฉลี่ย
โดยรวม 4.07 

2.2 กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

5 
คะแนน 

 
ร้อยละ 
100 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำน
ท ำตรงสำขำฯ ร้อยละ 86.44 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.54  



9 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมำยเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ำมี) 
3. นักศึกษำ 3.1 กำรรับนักศึกษำ 3 

คะแนน 
- มีระบบกลไกกำรรับนักศึกษำ 
- มีกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำทั้ง 4 

ด้ำน ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้นทำงกำร
บัญชี ภำษำอังกฤษเบื้องต้นส ำหรับนัก
บัญชี  คณิตศำสตร์เบื้องต้น  
Microsoft Office เบื้องต้น 

- หน้ำ 31 กำรทดสอบหลังเรียนใช้ค ำว่ำ 
”ค่ำเฉลี่ย” 

- ผลกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรบให้มี
กำรจัดระดับคะแนนเป็นกลุ่มคะแนน 
หรือช่วงคะแนน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

- กำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำ
สำมำรถจัดตลอดหลักสูตร ไม่
จ ำเป็นต้องเป็นนักศึกษำใหม่ เช่น กำร
เตรียมควำมพร้อมให้นักศึกษำใหม่ 2 
ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนภำษำอังกฤษ  ให้
นักศึกษำอ่ำนบทควำมภำษำอังกฤษ
เพ่ือสรุปประเด็นส ำคัญ  2) ด้ำน
คณิตศำสตร์ ฝึกให้นักศึกษำบวกเลข
และจับเวลำ โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข 

3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 3 
คะแนน 

- หน้ำ 35 แก้ไขประโยค ข้อ 5) ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ แก้ไขข้อควำม 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับควำมพึงพอใจใน
ระดับดี ค่ำระดับควำมพึงพอใจที่ 3.73  

- กำรพัฒนำศักยภำพในศตวรรษท่ี 21 
ระบุเป้ำหมำยของกำรอบรม เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรตลำด SME ที่
เติบโตกว่ำ 90% 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 3 
คะแนน 

- ผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นในบำงเรื่อง 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 3 3.00  
4. อำจำรย์ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 3 

คะแนน 
- ด้ำนอัตรำก ำลังคนลดลง 
- อำจำรย์ทุกท่ำนควรมีผลงำนตีพิมพ์ 

4.2 คุณภำพอำจำรย์ 5 
คะแนน 

- ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพอำจำรย์ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมำยเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ำมี) 
4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 3 

คะแนน 
ไม่มี 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 4 3.67  
5. หลักสูตร 
กำรเรียนกำร
สอน กำร
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 3 
คะแนน 

ไม่มี 

5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

3 
คะแนน 

- ข้อจ ำกัดของอำจำรย์ผู้สอน เช่น ไม่มี
อำจำรย์ ด้ำนกำรสอบบัญชี กำรภำษี
อำกร ตรวจสอบภำยใน 

5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3 
คะแนน 

ไม่มี 

5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 

5 
คะแนน 

 
ร้อยละ 
100 

ไม่มี 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.50  
6. สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 3 
คะแนน 

ไม่มี 

ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  
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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 ับคุณภำพน้อย 
2.01–3.00 ระด ับค ุณภำพปำนกลำง 
3.01–4.00 ระด ับคุณภำพด ี 
4.01–5.00 ระด ับค ุณภำพด ีมำก 

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 4.54 ระดับคณุภำพดีมำก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.67 ระดับคณุภำพด ี

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ระดับคณุภำพ 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 3.54 ระดับคณุภำพด ี

ผลกำรประเม ิน 3.29 3.50 4.54   
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. ร้อยละของกำรมีงำนท ำของบัณฑิตตำมหลักสูตร
อยู่ในระดับสูง 

1. ควรด ำรงระดับกำรมีงำนท ำของบัณฑิตของ
หลักสูตรให้อยู่ในระดับสูง 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง 
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณสมบัติของ
บัณฑิตด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 

1. ควรมีกำรจัดกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำและ
เพ่ิมทักษะให้ศิษย์เก่ำมีศักยภำพด้ำนวิชำชีพเพ่ิมข้ึน 

 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษำ 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. นักศึกษำมีจิตอำสำท ำโครงกำรร่วมกับองค์กร 1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรท ำ

กิจกรรมเกี่ยวกับจิตอำสำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง 

1. กำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำตำมก ำหนดเวลำ 1. ควรมีกำรก ำกับดูแลให้นักศึกษำสำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมก ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

 
องค์ประกอบท่ี 4 อำจำรย์ 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอยู่ในระดับสูง 

1. ผู้บริหำรควรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท ำงำนกับมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ควำมสุข 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง 
1. กำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. ควรจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำวิชำชีพของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมข้อก ำหนดของสภำ
วิชำชีพส ำหรับผู้ท ำบัญชี และผู้สอบบัญชี 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 

1. ควรส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำน
วิชำชีพบัญชีอย่ำงสม่ ำเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง 
1. อัตลักษณ์ของหลักสูตรบัญชีของมหำวิทยำลัย 1. ควรก ำหนดรำยวิชำที่แสดงอัตลักษณ์ของหลักสูตร

บัญชีของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำม มคอ.1 
 
 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำดี 1. ควรใช้ควำมได้เปรียบด้ำนสภำพแวดล้อมของ

สถำนศึกษำจูงใจผู้เข้ำศึกษำ เช่น กำรจัด Open 
House เพ่ือแสดงให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เห็นควำมโดด
เด่นของสถำนที่ 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง 
1. ควำมทันสมัยของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  1. ควรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย และเพียงพอแก่
ควำมต้องกำรของนักศึกษำ และอำจำรย์ 

 
 


