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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน) มีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.54 คะแนน) จากการติดตามประเมินผล ประจ าปีการศึกษา 2562 ของ
คณะกรรมการพบว่าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 2 – 6 เท่ากับ 3.54 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี (เท่ากับปี 2561 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.54 คะแนน) 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
  ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.24 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (น้อยกว่าปี 2561 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.29 คะแนน) 
  กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (เท่ากับปี 
2561 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน) 
  ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (มากกว่าปี 
2561 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน)  
 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (มากกว่า
ปี 2561 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน)  
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง (เท่ากับปี 
2561 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.56 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (น้อยกว่าปี 2561 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน)  
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผล
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (เท่ากับปี 2561 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน)  
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ปานกลาง (เท่ากับปี 2561 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน) 
 

ในภาพรวมการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เท่ากับการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยองค์ประกอบแต่ละด้านมีคะแนนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเพียง
เล็กน้อย โดยในภาพรวมมีคะแนนไม่แตกต่างจากผลการด าเนินงานเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หลักสูตรยังคงมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่อง โดยน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มีการระบุไว้ในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรมาด าเนินการ เช่น มีการเพิ่มรอบการรับนักศึกษา
ในรอบรับตรงร่วมเพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต และมีการพิจารณาข้อมูลนักศึกษาใหม่ก่อนจัดโครงการเตรียมความพร้อม เป็นต้น  
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สารบัญ 
 

 หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 2 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1  บทน า 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร  
 

ประเด็น รายละเอียด 
รหัสหลักสูตร 
       มี มคอ.1 
      ไม่มี มคอ.1 

 

ปรัชญา รู้บัญชี ก้าวทันเทคโนโลยี ภาษาดี มีจรรยาบรรณ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีความรู้ด้านวิชาการ ด้าน

ทักษะทางวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือประกอบ
วิชาชีพทางการบัญชีบนพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะ มีภาวะผู้น า เป็นคนดีที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัว
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อวิชาชีพ และสร้าง
อุปนิสัยในการเป็นผู้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง 
โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้และ
การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ผู้ เรียนรู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถในการใช้ความรู้ด้านภาษาสากล ในการท างาน
ทั้งในและนอกประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ 

คุณลักษณะของบัณฑิต เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีความรู้และสามารถพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี 
2. สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
3. มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ตามสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
5. สามารถบูรณาการความรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพบัญชีได้ 
6. สามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพบัญชีได้ 

ระดับคุณวุฒิ (ตรี/โท/เอก) ปริญญาตร ี
วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
วันที่/ภาคการศึกษาที่เปิดสอน วันที่ 15 สิงหาคม 2560 
วันที่ สกอ. รับทราบ วันที่ 19 มีนาคม 2562 
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ประเด็น รายละเอียด 
วันที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับทราบ 

วันที ่31 กรกฎาคม 2562 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        ในมหาวิทยาลัย 
       วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
 

 

กรณีเปิดสอนนอกที่ตั้ง  
    - วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

ให้จัดการศึกษานอกที่ตั้ง 

- 

    - วันที่เริ่มเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
    - เหตุผลที่สภาอนุมัติให้จัดการศึกษา 
 

- 

    - วันที่น าส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบ 
 

- 
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1.2 รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ระบุใน มคอ. 2 

อาจาร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(กรณี
เปลี่ยนแปลงให้
ระบวุันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ) 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

นางรัตนา วงศ์รัศมีเดือน    ปริญญาเอก นางรัตนา วงศ์รัศมีเดือน    ปริญญาเอก  
นางสาวสวรรยา   
พิณเนียม 

ปริญญาโท นางสาวสวรรยา   
พิณเนียม 

ปริญญาโท  

นางสาวสุริษา  
ประสิทธิ์แสงอารีย์    

ปริญญาโท นางสาวสุริษา  
ประสิทธิ์แสงอารีย์    

ปริญญาโท  

นายสนธยา เรืองหิรัญ    ปริญญาโท นายสนธยา เรืองหิรัญ    ปริญญาโท  
นางสาวณัฐพรรณ  
ตันติกุล 

ปริญญาเอก นางสาวณัฐพรรณ  
ตันติกุล 

ปริญญาเอก  

 
(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ระบุใน มคอ. 2 
อาจาร์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบัน 

หมายเหตุ 
(กรณี

เปลี่ยนแปลงให้
ระบุวันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ) 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

นางรัตนา วงศ์รัศมีเดือน    ปริญญาเอก นางรัตนา วงศ์รัศมีเดือน    ปริญญาเอก  
นางสาวสวรรยา   
พิณเนียม 

ปริญญาโท นางสาวสวรรยา   
พิณเนียม 

ปริญญาโท  

นางสาวสุริษา  
ประสิทธิ์แสงอารีย์    

ปริญญาโท นางสาวสุริษา  
ประสิทธิ์แสงอารีย์    

ปริญญาโท  

นายสนธยา เรืองหิรัญ    ปริญญาโท นายสนธยา เรืองหิรัญ    ปริญญาโท  
นางสาวณัฐพรรณ  
ตันติกุล 

ปริญญาเอก นางสาวณัฐพรรณ  
ตันติกุล 

ปริญญาเอก  
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1.3  สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินในรอบปีการศึกษา 2561 
                  จากข้อคิดเห็นของผู้ประเมินในรอบปีการศึกษา 2561 ซึ่งแนะน าให้หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท างานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ ในฐาน TCI หรือวารสารระดับนานาชาตินั้น ในปี 2561 หลักสูตร
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 ส าหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา ผู้ประเมินแนะน าให้หลักสูตรด าเนินการ 
ดังนี้ (1) จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตในการท างานรองรับสภาพแวดล้อมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป (2) น า
วิธีการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง มาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น (3) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความโดด
เด่นที่ต้องการ และ (4) เตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการสร้างความโดดเด่นของหลักสูตร โดยทาง
หลักสูตรได้ด าเนินการตามข้อคิดเห็นแล้ว ดังนี้ (1) หลักสูตรวางแผนจัดโครงการอบรมด้านการบัญชี การสอบบัญชี และภาษี
อากรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง  (CPD) ส าหรับบัณฑิตของหลักสูตรและบุคคลภายนอกในเดือน พ.ย. 2562 ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการขออนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (2) หลักสูตรได้ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์
จ าลอง (Simulation) ไว้ในรายวิชาการสัมมนาทางการบัญชีเพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์รายการค้า และการลงบันทึกบัญชีผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี และ (3) หลักสูตรวางแผนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ และพัฒนารายวิชาที่มี
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เช่น รายวิชาการบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมบริการ การบัญชีอุตสาหกรรม
บริการ การบัญชีส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล และการบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
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ส่วนที่ 2   
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ต่อไปนี้  
      
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน  
 

รายชื่ออาจารยอ์าจารย์
ประจ าหลักสูตร

ปัจจุบนั 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร          
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 
(ระบุช่ือหมวด 
ตาม ISCED 

2003) 

สาขาวิชา   
ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    
ที่จบ

การศึกษา 

 
วัน/เดือน/ปี 
(เร่ิมเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร) 

1. ดร.รัตนา   
วงศ์รัศมีเดือน 
 
 
 
 
 

เอก 2552 การจัดการ         
ดุษฎีบัณฑิต 

3-34-345 การ
จัดการ
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน

ดุสิต 

28 กุมภาพันธ์ 
2560 

โท 2535 บัญชี
มหาบัณฑิต 

3-34-344 บัญชี
บริหาร 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ตร ี 2529 บัญชีบัณฑิต 3-34-344 การบัญชี มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม ่

2. สวรรยา  พิณเนียม 
 

โท 2545 บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

3-34-344 การบัญชี มหาวิทยาลัย
หอการค้า

ไทย 

28 กุมภาพันธ์ 
2560 

ตร ี 2540 บัญชีบัณฑิต 3-34-344 บัญชี
การเงิน 

มหาวิทยาลัย
หอการค้า

ไทย 

3. สนธยา เรืองหิรญั โท 2543 บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

3-34-344 การบัญชี
เพื่อการ
วางแผน

และควบคุม 

มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ 

 

28 กุมภาพันธ์ 
2560 

ตร ี 2541 บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

3-34-344 การบัญชี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ (ประสาน

มิตร) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 
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รายชื่ออาจารยอ์าจารย์
ประจ าหลักสูตร

ปัจจุบนั 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร          
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 
(ระบุช่ือหมวด 
ตาม ISCED 

2003) 

สาขาวิชา   
ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    
ที่จบ

การศึกษา 

 
วัน/เดือน/ปี 
(เร่ิมเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร) 

4. สุริษา  
ประสิทธ์ิแสงอารีย ์

โท 2543 บัญชี
มหาบัณฑิต 

3-34-344 บัญชี
การเงิน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

28 กุมภาพันธ์ 
2560 

ตร ี 2541 บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

3-34-344 การบัญชี สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล 
วิทยาเขต
พณิชยการ
พระนคร 

ตร ี 2541 บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

3-34-343 การเงิน
และการ
ธนาคาร 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

5. ดร.ณัฐพรรณ  
ตันติกุล 

เอก 2557 บริหารธรุกิจ
ดุษฎีบัณฑิต 

3-34-344 การบัญชี โครงการร่วม
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

28 กุมภาพันธ์ 
2560 

โท 2546 บัญชี
มหาบัณฑิต 

3-34-344 บัญชี
การเงิน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

โท 2545 Master of 
Science in 
Finance 

 

3-34-343 Finance University 
of Illinois at 

Urbana-
Champaign 

ตร ี 2539 บัญชีบัณฑิต 3-34-344 ระบบ
สารสนเท
ศทางการ

บัญช ี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา  

ที่เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ตามรูปแบบ APA)  

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
1. ดร.รตันา  วงศ์รัศมีเดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รัตนา วงศ์รัศมีเดือน และดลกณิศ เต็ง

อ านวย. (2562). การประเมินการเปิดเผย
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบส าหรับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1) (มกราคม-
เมษายน 2562), 22-38. 
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. (2559). การบัญชี
เพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 443 หน้า 
รัตนา  วงศ์รัศมีเดือน. (2559). การบัญชี
ขั้นสูง 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สวน
ดุสิตกราฟฟิคไซท์. 348 หน้า 

 

2. สวรรยา  พิณเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สวรรยา พิณเนยีม.  (2558). การบัญชี
ต้นทุน 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สวน
ดุสิตกราฟฟิคไซท์. 415 หน้า 

 

3. สนธยา เรืองหริัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สนธยา เรืองหริัญ. (2559). การบัญชีข้ัน
กลาง 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สวน
ดุสิตกราฟฟิคไซท์. 412 หน้า 

 

4. สุริษา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุริษา ประสิทธ์ิแสงอารีย์. (2558).  
การบัญชีขั้นกลาง 2. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดสุิตกราฟฟิคไซท์. 534 หน้า 

 

5. ดร.ณัฐพรรณ ตันติกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2562). ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นส าหรับนักบัญช.ี 
กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดสุิตกราฟฟิคไซท์. 192 หน้า 
ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). การบัญชี
ระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดสุิตกราฟฟิคไซท์. 310 หน้า 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เป็นชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 
 

  ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)  
1. ดร.รตันา  วงศ์รัศมีเดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รัตนา วงศ์รัศมีเดือน และดลกณิศ 

เต็งอ านวย. (2562). การประเมิน
การเปิดเผยการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 14(1) (มกราคม-เมษายน 
2562), 22-38. 
รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. (2559). การ
บัญชีเพื่อการจัดการ. 
กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 
443 หน้า 
รัตนา  วงศ์รัศมีเดือน. (2559). การ
บัญชีขัน้สูง 1. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 
348 หน้า 

2. สวรรยา  พิณเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สวรรยา พิณเนียม.  (2558). การ
บัญชีต้นทุน 1. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 
415 หน้า 

3. สนธยา เรืองหริัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สนธยา เรืองหิรญั. (2559). การ
บัญชีขั้นกลาง 1. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 
412 หน้า 

4. สุริษา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์. (2558).  
การบัญชีขั้นกลาง 2. 
กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 
534 หน้า 

5. ดร.ณัฐพรรณ ตันติกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2562). 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับนัก
บัญชี. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 
192 หน้า 
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  ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)  
ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). การ
บัญชีระหว่างประเทศ. 
กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์. 
310 หน้า 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน 

วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปี
ที่ลาออก 

1 รัตนา  วงศ์รัศมีเดือน กจ.ด. การจัดการ
ธุรกิจ 
บช.ม. บัญชีบริหาร 
บช.บ. การบัญชี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ก.ค.2540  

2 สวรรยา  พิณเนียม บธ.ม. การบัญชี 
บช.บ. บัญชีการเงิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 มิ.ย.2545  

3 สนธยา  เรืองหิรัญ บธ.ม. การบัญชีเพื่อ
การวางแผนและ
ควบคุม 
บธ.บ. การบัญชี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 19 มิ.ย.
2543 

 

4 สรุิษา  ประสิทธิ์แสงอารีย ์ บช.ม. บัญชีการเงิน 
บธ.บ. การบัญชี 
บธ.บ. การเงินและ
การธนาคาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 26 ก.ค.
2543 

 

5 ณัฐพรรณ  ตันติกุล บธ.ด. การบัญชี 
บช.ม. บัญชีการเงิน 
MS. Finance 
บช.บ. การบัญชี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 มิ.ย. 2546  

6 จิรเดช  สมิทธิพรพรรณ บธ.ม. การบัญชีเพื่อ
การวางแผนและ
ควบคุม 
บช.บ. บัญชีการเงิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 10 พ.ย.
2543 

 

7 ภัทราพร  ปุณะตงุ บช.ม. การบัญชี 
บธ.ม. บัญชีต้นทุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 10 ส.ค.
2543 

 

8 ประทินพร  แรมวัลย ์ บช.ม. บัญชีการเงิน 
บช.บ. บัญชีบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 25 ก.ย. 
2534 

 

9 วารี  ศรีสุรพล บช.ม. การบัญชี 
ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 มิ.ย.2549  

10 สุพัตรา  สถาพรประดิษฐ บช.ม. การบัญชี 
บช.บ. การบัญชี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 22 มิ.ย.
2530 

 

11 มะลิ  ชารี บธ.ม. การบัญชี 
บช.บ. บัญชีการเงิน 
บธ.บ. บัญชีต้นทุน 

อาจารย ์ 9 ส.ค. 2542  

12 วิภาวี  วลีพิทักษ์เดช Ph.D. Business 
Administration 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ธ.ค. 2543  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน 

วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปี
ที่ลาออก 

วท.ม. การจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ศ.บ. การค้าระหว่าง
ประเทศ 

13 นงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร บธ.ม. การจัดการ 
กศ.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 25 มี.ค.
2547 

 

 

14 ณพสร  ทับเส็ง ปร.ด. การบริหาร
การพัฒนา  
บธ.ม. การเงินและ
การธนาคาร 
บธ.บ. การบัญชี 

อาจารย ์ 5 ก.ค.2545  

15 ศานสนัต์  รักแต่งาม บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อาจารย ์ 1 ธ.ค.2560  

16 วันเพ็ญ  ควรสมาน ปร.ด. การ
พัฒนาการบริหาร 
บธ.ม. การบริหาร
องค์การและ 
        การจัดการ 
ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 20 พ.ค.
2547 

 

17 นฤมล  โสภารัตนกุล ศศ.ม. การตลาด 
ศศ.บ. การตลาด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 19 มิ.ย.
2543 

 

18 องค์อร  สงวนญาต ิ Ph.D. Financial 
Mathematics 
วท.ม. สถิติ
ประยุกต์ 
วท.บ. สถติิ
ประยุกต์ 

อาจารย ์ 15 ต.ค.
2542 

 

19 พรพิมล  สุวรรณวัฒน ์ บธ.ม. การจัดการ
ทั่วไป 
บธ.บ. การจัดการ 

อาจารย ์ 3 ม.ค.2550  

20 วันวิธู  สรณารักษ์ Ph.D. Economics 
M.A. Applied 
Economics 
ศ.ม. พัฒนาการ
เศรษฐกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 12 ก.ย.2549  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน 

วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปี
ที่ลาออก 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ 

21 ปราโมทย์  ยอดแก้ว ปร.ด. พุทธศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต 
บธ.ม. การตลาด 
อส.บ. วิศว
เครื่องกล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 26 มิ.ย.
2543 

 

22 สมธีราภ์  พรมศิริ บธ.ม. การตลาด 
ร.ม. รัฐศาสตร์ 
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 

อาจารย ์ 4 พ.ค.2541  

23 อรรนพ  เรืองกัลปวงศ์ บธ.ด. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
บธ.ม. การบริหาร
การเงิน 
บธ.บ. การเงิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 พ.ย.2543 
 

 

24 อนัญญา โปราณานนท์ Ph.D. Business 
Management 
M.B.A. General 
Management 
ศ.บ. การเงินการ
ธนาคาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ธ.ค.2530  

25 ยอดชาย ชตุิกาโม 
 

ร.ม. การปกครอง 
ร.บ. รัฐศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ก.ค.2545 
 

 

26 ศิริพร ฉิมพลี 
 

Ph.D. Computer 
Science 
วท.ม. สถิติ
ประยุกต์ 
พย.บ. พยาบาล
ศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 20 พ.ย.
2544 

 

27 บุญญลักษณ์  ต านานจติร 
 

ปร.ด. เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา 
ศษ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 
ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 24 ธ.ค.2544 
 

 

28 พันธรักษ์  ผูกพันธุ ์
 

Ph.D. Public 
Policy and  
Management 

อาจารย ์ 3 พ.ย.2546  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน 

วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปี
ที่ลาออก 

M.A. Public 
Policy 
ร.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

29 รจนา กวางรัมย ์ บธ.ม. 
International 
Business 
Management 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 ก.ค.2543  

30 วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ M.PC. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ม.ิย.2544  
31 สร้อย ไชยเดช น.ม. กฎหมายธุรกิจ อาจารย ์ 17 พ.ย.

2551 
 

32 ปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน Ph.D. 
Neurosciences 

อาจารย ์ 1 พ.ย.2548  

33 ชฎามาศ ขาวสะอาด ปร.ด. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 ต.ค.2526  

34 ศิววิทย์ บัวสวุรรณ วท.ม. เคมี
อุตสาหกรรม 

อาจารย ์ 1 ส.ค.2549  

35 สุทธาสินี เกสร์ประทุม ศศ.ม. 
ภาษาศาสตร์เพื่อ
การสื่อสาร 

อาจารย ์ 2 ต.ค.2549  

36 แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม Ph.D. Language 
Acquisition 

อาจารย ์ 24 ก.ค.
2540 

 

37 ณัฐพร โอวาทนพุัฒน ์ Ph.D. Linguistics อาจารย ์ 2 ต.ค.2549  
38 ดังนภสร ณ ป้อมเพชร Ph.D. Political 

Science 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 ก.ย.2560  
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน   หลักฐานอ้างอิง 
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

ที่ก าหนด 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 2554) 

เริ่มเปิดด าเนินการจัดการเรียนสอนในปี
การศึกษา 2555 และสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ถึงปี 2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(ปรับปรุง 2560) จนแล้วเสร็จ โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร จาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2560 และสภามหาวิทยาลัย 
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรมีการ
น าส่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปยัง สกอ. และ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อเห็นชอบหลักสูตรเป็นที่ เรียบร้อย
แล้ว โดย สกอ. และสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์รับทราบให้ความ
เห็นชอบ วันที่ 19 มีนาคม 2562 และ 
31 กรกฎาคม 2562 ตามล าดับ 

- หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560  มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

- บันทึกข้อความ สนม.
2414/2560 เร่ือง ขอ
ความอนุเคราะห์
ด าเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2(8)/2560 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 และอนุมัติการ
แก้ไขหลักสูตรในการ
ประชุมคร้ังที่ 
13(19)/2560 เมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2560 

- บันทึกข้อความ สวท. 
234/2562 เรื่อง ขอแจ้ง
ผลการรับทราบหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

(เกณฑ์ 5 ข้อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 
 

5 ข้อ 
       
                   ผ่าน             ไม่ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อธิบายผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2558  วันที่ส ารวจ เมษายน 2563   
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน หลักฐานอ้างอิง 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 103 - รายงานการประเมินความ

พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
ด้าน 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

29 

3. ร้อยละของบัณฑิตที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

28.16 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ ได้จากการประเมินบัณฑิต  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

125.28 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

4.32 

   
  หมายเหตุ : 1. จ านวนบัณฑิตทีร่ับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.16 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา (ที่มา: ส านักบริหารกลยุทธ์ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ http://osm.dusit.ac.th/) 
                 2. รายละเอียดความพึงพอใจของนายจ้างเฉลี่ยในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มีดังนี้  
                     1) คุณธรรม จริยธรรม        4.56 คะแนน 
                     2) ความรู้        4.14 คะแนน 
               3) ทักษะทางปัญญา       4.21 คะแนน 
         4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   4.71 คะแนน 
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.98 คะแนน 
                                                    เฉลี่ยทั้งหมด 4.32 คะแนน 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
2.1 4.32 คะแนน 4.32 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2558 วันที่ส ารวจ เมษายน 2563    
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด จ านวน หลักฐานอ้างอิง 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด คน 103 - รายงานการส ารวจภาวะการ

ได้งานท าของบัณฑิต 2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ คน 77 
3. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นบั
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

คน 
 
 
 

 
 

69 
8 

4. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา คน - 
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 1 
7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท คน - 
8. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร คน - 
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 

10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

บาท 16,199.02 

 

  หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 74.75 ซึ่งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเรจ็การศึกษา (ที่มา: ส านักบรหิารกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ http://osm.dusit.ac.th/) 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
จากการส ารวจบัณฑิตรุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2558 ที่จบการศึกษาในปี 2561 จ านวน 103 คน โดยมีจ านวนบัณฑิตที่

ตอบแบบส ารวจ 77 คน (คิดเป็นร้อยละ 74.75 จากจ านวณบัณฑิตทั้งหมด) พบว่า บัณฑิตที่ได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา 
(นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) เป็นจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมี
บัณฑิตจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 89.61 จากจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าที่ท างานตรงกับสาขาทีเ่รียน และมีบัณฑิตเพียง 8 คน 
(นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) จากจ านวนที่ได้งานท าเท่านั้นที่ท างานไม่ตรงกับสาขาทีเ่รียน และมับัณฑิตจ านวน 1 คนที่ท างาน
และศึกษาต่อ โดยบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนจ านวน 16,199.02 บาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ทางรัฐบาล
ก าหนดไว้ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
2.2 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
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3.1 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนผู้สมัคร 
จ านวนที่

ประกาศรับ 
จ านวนผู้มีสิทธิ

เข้าศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
รับเข้าจริง 

รุ่นปีการศึกษา 2558 686 120 N/A 129 

รุ่นปีการศึกษา 2559 988 120 N/A 120 

รุ่นปีการศึกษา 2560 60 60 45 33 
รุ่นปีการศึกษา 2561 N/A 60 N/A 67 
รุ่นปีการศึกษา 2562 N/A 60 N/A 48 

 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้
หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแตล่ะปีการศึกษา จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก* 

อัตราคงอยู่ 
(ร้อยละ) 2558 2559 2560 2561 2562 

รุ่นปีการศึกษา 2558 129 119 112 106 103  26 85.83 
รุ่นปีการศึกษา 2559 120  111 99 97 97 23 80.83 
รุ่นปีการศึกษา 2560 33   33 31 29 4 87.88 
รุ่นปีการศึกษา 2561 67    64 63 4 94.03 
รุ่นปีการศึกษา 2562 48     44 4 91.67 

 
*หมายเหต:ุ ไม่นับรวมกรณีการเสยีชีวิต 

   จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมิน) : 60 คน 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
 แผนการรับนักศึกษา รหัส 62 ตามที่ระบุใน มคอ.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มียอดการรับ
นักศึกษาจ านวน 60 คน โดยมียอดรับจริงจ านวน 48 คน ซึ่งน้อยกว่าแผนที่ได้ระบุไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเงื่อนไขในระบบ 
TCAS นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 มีการลาออก เนื่องจากนักศึกษาเปลี่ยนสถานที่ศึกษา หรือมีการโอนย้ายหลักสูตรตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย: เพื่อให้หลักสูตรมีนักศึกษาใหม่ที่มี
จ านวนและคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อวาง

แผนการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ได้นักศึกษา
ตามจ านวนและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รวมทั้ง
ด าเนินการก าหนดวิธีในการรับนักศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบ TCAS และเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการเปิดรับ
นักศึกษาจ านวน 2 รอบ คือ รอบที่ 3 รอบรับ
ตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 รอบแอดมิดชั่น 

2) มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึ กษาตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

3) มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการสอบ

สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.1 สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ. 2553 มคอ.2 หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
เป็นไปตามปรัชญาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  โ ด ย หลั ก สู ต ร
ด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ที่ท าหน้าที่สอบ
สัมภาษณ์เพื่อก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การ
ประเมินการสัมภาษณ์ให้มีบรรทัดฐานเดียวกัน 
โดยจัดท าแบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ของ
หลั กสู ตรบัญชีบัณฑิต เพื่ อประกอบการ
พิจารณารับนักศึกษาใหม่ 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการส่งรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

6) นักศึกษาใหม่เข้ารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 
 
 

- แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยั 
- ประกาศนักศึกษามสีิทธิสอบ

สัมภาษณ ์
- ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
- มคอ.1 สาขาวิชาการบัญช ีพ.ศ. 2553 
- มคอ.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
- รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เร่ือง การรับ
นักศึกษา ประจ าปี 2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   ในปีการศึกษา 2562 มีการรับนักศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จากรอบที่ 3 รับตรง
ร่วม (50 คน) รอบที่ 4 แอดมิดชั่น (50 คน) และ
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (10 คน) ทั้งสิ้นรวมจากทั้ง 
3 รอบเป็นจ านวน 49 คน โดยนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมใน
การที่จะน ามาพัฒนาศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.1 มคอ.2 และ
เป็ น ไปตามปรั ชญาหลั กสู ตรบัญชี บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมมีการ
รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามจ านวนที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.2  โดยมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผน จ านวน 
11 คน อย่างไรก็ตาม อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
รหัส 62 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ร้อยละ 91.82) 
 
3. การประเมินกระบวนการ 
    ในปี 2562 หลักสูตรมีจ านวนการรับนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 โดยการ
รับนักศึกษาในปีนี้มีการรับนักศึกษา 3 รอบ เพิ่ม
จากปี 2561 จ านวน 1 รอบ คือ รอบที่ 5  รับตรง
อิสระ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาจากรอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 (ตามระบบและกลไกเดิม) ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิดรับ
นักศึกษาเพิ่มอีก 1 รอบ แต่จ านวนนักศึกษายังคง
ต่ ากว่าแผนที่ได้วางไว้ แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรควร
มีการปรับระบบและกลไกการรับนักศึกษาเพื่อใช้
ด าเนินการในปี 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับจ านวน
นักศึกษาเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ต่อไป 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
  หลักสูตรมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการรับ
นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดย
ได้ข้อสรุปว่าการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2563 
ทางหลักสูตรจะด าเนินนโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
โดยมีการเพิ่มขั้นตอนการวางแผนงานและติดต่อ
ไปยังโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ที่สนใจเพื่อเข้าไปท า
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ในชั่วโมงแนะแนวในช่วง
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
เดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. 2563 เพื่อให้นักเรียนมี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนถึงช่วงการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ในรอบที่  3 รับตรงร่วม 
ระหว่างวันที่ 17-27 เม.ย. 2563 

การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา   
 
 
 

เป้าหมาย: เพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ทุกคน
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้มี ระดับความรู้
พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียน
ในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (มคอ.2) ใน
ระดับที่ดีขึ้น รวมทั้งอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
อยู่ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 และมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น 

 

1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีกิจกรรม

สันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการทดสอบก่อน
เรียน (Pre-test) เพื่อประเมินระดับความรู้
พื้นฐานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี 
   2. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับนักบัญชี 
   3. คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
   4. Microsoft Office เบื้องต้น (Word, Excel, 

PowerPoint) 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่ อ

วางแผนโครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ โดยหลักสูตรจัดเป็นโครงการ
ปรับพื้นฐานเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ตาม
ผลการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งการจัดอบรมจะ
จัดให้เฉพาะทักษะในด้านที่นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 80 เท่านั้น 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และท าการ
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อประเมิน
ทักษะที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา โดยคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบในแต่ละด้านต้องเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20  

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาภายหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ โดยระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
นักศึกษาต้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผล
สัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเตรียมความ

- รายงานสรุปโครงการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
พร้อมในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น ซึ่งเป็นวิชา
เฉพาะทางวิชาชีพตัวแรกที่นักศึกษาจะได้
เรียนและเป็นวิชาที่ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 
ด้าน โดยทางหลักสูตรจะประเมินผลจาก
คะแนนสอบกลางภาคและการทดสอบย่อย 
ในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น ซึ่งทางหลักสูตร
คาดหวังว่านักศึกษาจะมีคะแนนสอบกลาง
ภาคและคะแนนจากการทดสอบย่อยในแต่ละ
คร้ังเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
    ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรท าการจัดอบรม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจ านวน 
4 วัน ในระหว่างวันที่ 5-8 ส.ค. 2562 ผลการ
ทดสอบนักศึกษาใหม่จ านวน 49 คน พบว่า 
นักศึกษา รหัส 62 มีผลการทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 
(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ดังนี้ ความรู้เบื้องต้น
ทางการบัญชี 4.76 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 47.6) 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับนักบัญชี  6.00 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 60) คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
5.75 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 57.5) และ 
Microsoft Office เบื้องต้น 9.15 คะแนน (คิดเป็น
ร้อยละ 91.5) ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงพิจารณาจัด
กิจกรรมสันทนาการเป็นเวลา 1 วัน การอบรม
ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีเป็นเวลา 1.5 วัน 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับนักบัญชี เป็นเวลา 1 
วัน และคณิตศาสตร์เบื้องต้น เป็นเวลา 0.5 วัน 
ตามล าดับ โดยทักษะด้าน Microsoft Office 
เบื้องต้นไม่มีการจัดอบรม เนื่องจากนักศึกษาได้
คะแนนเฉลี่ยเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว 
     ภายหลังการอบรม นักศึกษามีผลการทดสอบ
หลังเรียนเฉลี่ยในด้านความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี 
8.32 คะแนน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.79) ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นส าหรับนักบัญชี 9.65 คะแนน (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60.83) และคณิตศาสตร์เบื้องต้น 7.05 
คะแนน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.61)  
    นอกจากนี้ผลที่ได้จากการจัดโครงการพบว่า 
โดยเฉลี่ยนักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อ
โครงการเตรียมความพร้อมอยู่ระดับมาก โดยได้
คะแนนเฉลี่ย 4.05 คะแนน โดยมีความพึงพอใจ
ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา และการ
น าไปประยุกต์ใช้ในระดับ 4.18 คะแนน และความ



25 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
พึงพอใจโดยรวม ด้านสถานที่  และในการจัด
กิจกรรมในระดับ 4.16 และ 4.12 คะแนน
ตามล าดับ 
     การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเตรียมความ
พร้อมในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น  โดยการ
ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 
รายวิชาการบัญชีขั้นต้น พบว่า นักศึกษาได้รับผล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.33 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 91.65) ซึ่ง
เป็นไปตามระดับคะแนนที่หลักสูตรคาดหวังไว้ 
 

3. การประเมินกระบวนการ 
    หลั ง จ า กกา รต รวจส อบและป ร ะ เ มิ น
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้ว
พบว่า ในปี 2562 ผลจากการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
เป็นไปตามแผนงานที่ทางหลักสูตรได้วางไว้   
อย่างไรก็ตาม จากที่ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์
รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติพบว่าในรายวิชา
สถิติธุรกิจ นักศึกษาจ านวน 29 คน จากนักศึกษา
ทั้งสิ้นจ านวน 62 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.78) มี
ระดับคะแนนต่ ากว่า C นอกจากนี้ ทางหลักสูตร
พิจารณาว่า ในปัจจุบันเกณฑ์ในการจบการศึกษา
มีการเพิ่มเกณฑ์การวัดผลความสามารถทาง
ภาษา อังกฤษ โดยการทดสอบ TOEIC ซึ่ ง
นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนนจึงจบการศึกษา ดังนั้น ระบบและกลไก
ส าหรับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ใน
ปัจจุบันอาจยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะที่
จ าเป็นต่อนักศึกษาในอนาคต 
 

4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมแล้วเห็น
ควรให้มีการเพิ่มเนื้อหาสถิติไว้ในทักษะการ
เตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น และ
มีการเพิ่มเนื้อหาการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC 
ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นเพียง
การให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น การอธิบายถึง
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การประเมินทักษะภาษาอังกฤษ  โครงสร้างของ
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ข้อสอบ การเตรียมตัวสอบ สถานที่สอบ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการสอบ เป็นต้น  

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

3.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  
 

เป้าหมาย: 1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
อยู่ในระดับมาก 
               2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาอยู่
ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 และมีแนวโน้มที่
ดีขึ้น 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อ

ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และบทบาทหนา้ที่
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมจัดส่ง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณะ เพื่อ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใน
แต่ละตอนเรียน 

2) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด
ช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารระหว่ า ง
นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
ห้องพัก โทรศัพท์ E-mail, Facebook และ 
Line โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนด
ช่ ว ง เวลา ในการ ใ ห้ค าปรึ กษา  (Office 
hours) กับนักศึกษา และต้องมีชั่วโมงใน
การให้ค าปรึกษาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  

3) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
ผู้สอนประจ ารายวิชากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เช่น E-mail Facebook และ Line 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีชั่วโมง Home room 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อให้
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นในแต่ละช่วงเวลา 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาจากรายงานการปฏิบัติ งานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษารหัส 62 

- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 

- ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา 
- รายงานสรุปการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
จ านวน 2 คน คือ ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ 
และ ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล  

2) อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการก าหนด Office 
hours ประจ าปีการศึกษา 1/2562 และ 
2/2562 และได้มีการแจ้งให้นักศึกษาในที่
ปรึกษาทราบ โดยหลักสูตรได้มีการติด
ประกาศ Office hours ของอาจารย์แต่ละ
ท่านไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร 

3) ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาได้มี
การเข้าพบนักศึกษาในชั่ว โมง Home 
room แล้วจ านวน 4 คร้ัง ในเดือนสิงหาคม 
(ระหว่างวันที่ 15 – 22 ส.ค.) และเดือน
ตุลาคม  (ระหว่างวันที่ 15 – 18 ต.ค.) 
2562 เดือนมกราคม (ระหว่างวันที่ 15 – 
22 ม.ค.) และเดือนมีนาคม (ระหว่างวันที่ 
16-20 มี.ค.) 2563 เพื่อท าการชี้แจงการ
ลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
และการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่ ากว่า 2.00  

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท า
รายงานสรุปการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยในภาพรวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 
มีการขอค าปรึกษาในเรื่องการลงทะเบียน
เรียน การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
มีการขอค าปรึกษาในเรื่องการฝึกงาน การ
ด าเนินการในกรณีที่ผลการเรียนต่ ากว่า 
2.00 การยื่นค าร้องขอจบการศึกษา และ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

    1. นักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวน 109 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.78 ของนักศึกษา
ทั้งหมด (จ านวน 233 คน) 

    2. นักศึกษาให้ความเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
มี เวลาดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึ กษาที่
เพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับดีโดยได้
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.84 คะแนน 

    3. นักศึกษาให้ความเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
มี การใ ห้ข้ อมู ลและมี การแนะน า กา ร
ลงทะเบียนที่เพียงพอ มีความพึงพอใจใน
ระดับดีโดยได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.96 คะแนน 
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    4. นักศึกษาให้ความเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือกับนักศึกษา
ที่มีปัญหาทางการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ มี
ความพึงพอใจในระดับดีโดยได้คะแนนเฉลี่ย
ที่ 4.01 คะแนน 

    5. นักศึกษาให้ความเห็นว่านักศึกษามีการ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยผ่าน line มี
ความพึงพอใจในระดับดีโดยได้คะแนนเฉลี่ย
ที่ 3.85 คะแนน 

    6. นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีมาก โดยได้
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.07 คะแนน 

 
3. การประเมินกระบวนการ 
   หลั ง จ ากการตรวจสอบและประ เมิ น
กระบวนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นว่าในปัจจุบันหลักสูตรยังไม่มีการก าหนด
แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงาน และการยื่น
ขอจบการศึกษาที่แตกต่างจากชั้นปีอ่ืน 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
   หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 โดยในช่วงการยื่นขอสถานที่ฝึกงาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนด office hours 
เพิ่มขึ้นจาก 6 ชั่วโมงเป็น 12 ชั่วโมง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและการให้
ค าปรึกษากับนักศึกษาการฝึกงาน ส าหรับการ
ยื่นขอจบการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องระบุ
วันที่ให้ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาน าเอกสารมาส่ง
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยวันที่ก าหนดต้องเป็น
วันเสาร์หรืออาทิตย์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ
ฝึกงานของนักศึกษา 
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพ
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ที่มี
ความจ าเป็นต่อความส าเร็จในการประกอบ
วิชาชีพและการด าเนินชีวิต โดยการสอดแทรก
ความรู้และการพัฒนาให้นักศึกษาเกิดความ
ช านาญที่ครอบคลุมทักษะ 3 ด้านที่พึ งมี
เพิ่มเติมในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและ
การท างาน โดยผลการประเมินตนเองของ
นักศึกษาต้องแสดงว่านักศึกษามีทักษะทั้ง 3 
ด้านในภาพรวมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อ

วางแผนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมจากแผนการเรียน 
(ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมสาระวิชาหลัก (Key 
Subjects) ที่ จ า เป็นต่อผลการเรียนรู้ที่
ต้องการในศตวรรษที่ 21) โดยหลักสูตรจัด
โครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 
4 ชั้นปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 3 ด้าน คือ  

    1. ทักษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม  
    (Learning and Innovation Skills) 

    2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   
    (Information, Media, and  
     Technology Skills) 

    3. ทักษะดา้นชีวิตและการท างาน  
    (Life and Career Skills) 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผน
งบประมาณเพื่อขออนุมัติ โครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม
เตรียมงาน จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร และ
ท าหนั งสื อขออนุญาตใช้สถานที่  เพื่ อ
ด าเนินการจัดโครงการ 

- แผน โครงกา รพั ฒนาศั กยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี 

- รายงานสรุปโครงการ 
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4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้นักศึกษา

ท าการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
ในทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ภายหลังจาก
การเข้าร่วมโครงการ  

 
2. การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
1)  ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จั ดท า โ คร งกา รและกิ จกรรม พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

    1. ทักษะด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม  
   - กิจกรรม Young & Smart 
Accountants โดยความร่วมมือกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 ในวันที่ 26-28 ก.พ. 2563 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชัน้ 6  

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
โดยกิจกรรมนี้เป็นการให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพบญัชี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะ
ด้านชีวิตและการท างานให้กับนกัศึกษา 
ช่วยให้นักศึกษาเติบโตป็นนักบญัชีคุณภาพ 
และมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจริง  

       - กิจกรรมดูงานภาคธุรกิจ ส าหรับ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 ในวันที่ 20 ส.ค. 
2562 ณ สหกรณ์โคนมหนองโพ จ ากัด (ใน
พระบรมราชปูถัมภ์) จังหวักราชบุรี เพื่อ
ศึกษากระบวนการการผลิตนม  

       - กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันตอบปัญหา Thailand 
Accounting Challenge ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 4 ระหว่างวนัที่ 17-20 ธ.ค. 2562 
6-10 ม.ค. 2563 ณ ห้อง 347 เพื่อเข้าร่วม
แข่งขันตอบค าถาม ณ สภาวิชาชีพบัญชี 
ในวันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 7.30-16.30 
น. โดยในปีนี้ ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตร
บัญชบีัณฑิต มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ได้รับ
ผลการแข่งขันอยู่ใน 30 ล าดบัแรก จากทีม
ที่เข้าร่วมแข่งขัน 140 ทีม 
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    2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี     
       - กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผ่านโปรแกรม
ภาษา อังกฤษมัลติ มี เดี ย  ชุ ด  English 
Discoveries Online ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1-4 ตลอดปีการศึกษา  โดยนักศึกษา
ชั้นปีที่  1 ต้องท าการทดสอบก่อนเรียน 
(Placement test) เพื่อวัดระดับ หลังจาก
นั้ น ก าหนด ใ ห้นั กศึ กษาทุ กชั้ นปี ต้ อ ง
ท าการศึกษาด้วยตนเอง และท าแบบฝึกหัด
ให้ส าเร็จตามล าดับขั้น ดังนี้ 

          ชั้นปีที่ 1 ระดับ Basic 3 
          ชั้นปีที่ 2 ระดับ Intermediate 3 
          ชั้นปีที่ 3 และ 4 ระดับ Advanced 3 
        - กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการ

สอบ TOEIC เพื่อแนะน าแนวการสอบและ
จัดทดสอบเพื่อวัดระดับคะแนนเบื้องต้น 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 11 ต.ค. 
2562 และส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 
3 ในวันที่22 ต.ค. 2563 ณ ห้อง 348 

    3. ทักษะด้านชีวิตและการท างาน  
   - กิจกรรม Accounting Sport Day 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ในวันที่ 24 
ส.ค. 2562 ณ อาคารพลศึกษา ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความร่วมมือกับผู้อ่ืน การ
ท างานเปน็ทีม และการพัฒนาภาวะผูน้ า 
เป็นต้น 

     - กิจกรรมยื่นภาษีออนไลน์  ครั้ งที่  15 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 
ในวันที่  6-20 มี .ค. 2563 ณ อาคาร
ส านักงาน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
ห้องประชุมหมายเลข 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย
กิจกรรมนี้ นักศึกษาจะได้น าความรู้จากการ
เรียนวิชาภาษีอากรมาประยุกต์ใช้กับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก ฝ น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสาร
กับผู้รับบริการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการฝึกฝนภาวะการเป็นผู้น าและ
ความรับผิดชอบ  

     -  กิ จ ก ร ร ม บ ริ ก า ร วิ ช า ก า รสู่ ชุ ม ชน 
“โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี  
2562” ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3 เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างรายได้และสร้างศักยภาพ
ในด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน  

2) ผลการประเมินตนเองของนกัศึกษาแสดงว่า
นักศึกษามีทักษะทัง้ 3 ด้านในภาพรวมเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 85.37 (ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.78 ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คิดเป็น
ร้อยละ 78.25 และทักษะด้านชวีิตและการ
ท างาน คิดเปน็ร้อยละ 90.07 ตามล าดบั) 
 
3. การประเมินกระบวนการ 
   ในปี 2562 หลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงระบบและกลไก โดยก าหนดให้มีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม  
    1. กิจกรรมยื่นภาษีออนไลน์  ก าหนดให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม 
(จากเดิมก าหนดให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
เข้าร่วมโครงการ) ซึ่งในปีนี้ หลักสูตรด าเนินการ
ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
    2. กิจกรรมการศึกษาดูงานภาคธุรกิจ 
ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่  1 - 3 เข้าร่วม
กิจกรรม โดยชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ สภา
วิชาชีพบัญชี ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานภาคธุรกิจใน
ด้านกระบวนการผลิตสินค้า และชั้นปีที่  3 
ศึกษาดูงานส านักงานสอบบัญชีคุณภาพ (จาก
เดิมก าหนดให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการ) ซึ่ ง ในปีนี้  หลักสูตรไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
    3. เพิ่มกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่
เก่ียวกับวิชาชีพบัญชี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การเป็น
นักบัญชีมืออาชีพ ซึ่งในปีนี้ หลักสูตรไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่หลักสูตรไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ดั ง นั้ น  หลั ก สู ต ร จึ ง มี ก า รป รั บแผนการ
ด าเนินงานและนโยบายของประเทศและ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ดังนี้  
     1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สภาวิชาชีพ
บัญชี (นักศึกษา ชั้นปีที่ 1) กิจกรรมศึกษาดูงาน
ส านักงานสอบบัญชีคุณภาพ (นักศึกษา ชั้นปีที่ 
3 )  และกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี (นักศึกษาชั้นปีที่  4) 
หลักสูตรเลื่อนแผนการจัดกิจกรรมไปไว้ในปี
การศึกษา 2563  เนื่ องจากสถานการณ์  
COVID-19 ซึ่ งยั งด า เนินอยู่ ในปีการศึกษา 
2562 
     2. กิจกรรมศึกษาดูงานภาคธุรกิจในด้าน
กระบวนการผลิตสินค้า จากเดิมก าหนดแผนไว้
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แต่หลังจากการปรึกษา
กับอาจารย์ผู้สอน เห็นว่านักศึกษาควรได้รับ
ความรู้ในวิชาต้นทุน 2 ก่อนไปศึกษาดูงาน 
ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงเปลี่ยนแผนให้มีการจัด
กิ จกรมมศึกษาดู งานภาคธุ รกิจ  ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แทน 

 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.2 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา  อธิบายผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ต่อไปนี ้
 

ประเด็นการประเมิน 
อัตราการคงอยู่  
แสดงผลที่เกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้

หลักสตูร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู ่(จ านวนจรงิ) ในแต่ละปีการศึกษา 
ช้ัน 

ปีท่ี 1 
ช้ัน 

ปีท่ี 2 
ช้ัน 

ปีท่ี 3 
ช้ัน 

ปีท่ี 4 
ช้ัน 

ปีท่ี 5 
ลาออก/ 

คัดชื่อออก 
เสียชีวิต ฯ/ 

ย้าย 
อัตรา 

การคงอยู ่
รุ่นปีการศึกษา 2557 82 75 73 71 1 22 - 1.06 
รุ่นปีการศึกษา 2558 119 112 106 103 - 26 - 85.83 
รุ่นปีการศึกษา 2559 111 99 97 97 - 23 - 80.83 
รุ่นปีการศึกษา 2560 33 31 29 - - 4 - 87.88 
รุ่นปีการศึกษา 2561 64 63 - - - 4 - 94.03 
รุ่นปีการศึกษา 2562 44 - - - - 4 - 91.67 

*หมายเหต:ุ ไม่นับรวมกรณีการเสยีชีวิต 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา รหัส 62 ตามที่ระบุใน มคอ.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มียอดการรับนักศึกษาจ านวน 60 คน โดยมียอดรับจริงจ านวน 48 คน ซึ่งน้อยกว่าแผนที่ได้ระบุไว้ เนื่องจากมี
การเปลี่ยนเงื่อนไขในระบบ TCAS นอกจากนี้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 มีการลาออก เนื่องจากนักศึกษาเปลี่ยนสถานท่ีศึกษา หรือมีการ
โอนย้ายหลักสูตรตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
 
การส าเร็จการศึกษา 
แสดงผลที่เกิด 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2555 

จ านวนรับเข้า 110       
จ านวนจบในรุ่น    92 3   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น    83.64 2.73   

2556 
จ านวนรับเข้า  146      
จ านวนจบในรุ่น     113   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     77.40   

2557 
จ านวนรับเข้า   94     
จ านวนจบในรุ่น      71  
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      75.53  

2558 
จ านวนรับเข้า    129    
จ านวนจบในรุ่น       103 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น       79.85 

 
หมายเหตุ 1. นักศึกษา รหัส 57 มีนักศึกษาคงอยู่ 72 คน จบการศกึษา 71 คน เนื่องจากนักศึกษา 1 คนเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็น 
                 เวลา 2 ปี 
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ประเด็นการประเมิน 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
1. นักศึกษาท างานนอกเวลาเรียน ส่งผลกระทบต่อการเรยีนของนักศึกษา 
2. นักศึกษาขาดความใส่ใจในการทบทวนเนื้อหาในแต่ละรายวิชา 
3. นักศึกษามีผลการเรยีนต่ า ส่งผลให้ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชามากขึ้น 
4. นักศึกษาขอพักการเรียน เนื่องจากต้องเข้ารับราชการทหาร 
 
- ความพึงพอใจ  

 ประเด็นการประเมิน ผลด าเนินการ หลักฐานอ้างอิง 
1. ด้านการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 4.32 - รายงานสรุปความ

พึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
หลักสตูรบญัชี
บัณฑิต 

- แบบส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตร
บัญชบีัณฑิต 

2. ด้านการควบคุมและการให้ค าปรึกษา 4.34 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ 

การเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4.19 

4. ด้านการจัดการข้อร้องเรยีนของนักศึกษา 4.46 
5. จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 233 
6. จ านวนนักศกึษาที่ตอบแบบส ารวจ 124 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.33 

 
  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยผลประเมินรวม ประจ าปี 2560 และประจ าปี 2561 เท่ากับ 4.19 และ 4.27 ตามล าดับ 
 

ประเด็นการประเมิน 2560 2561 2562 
1. ด้านการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 4.19 4.25 4.32 
2. ด้านการควบคุมและการให้ค าปรึกษา 4.25 4.26 4.34 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ 

การเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4.16 4.31 4.19 

4. ด้านการจัดการข้อร้องเรยีนของนักศึกษา 4.18 4.27 4.46 
5. จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 310 297 233 
6. จ านวนนักศกึษาที่ตอบแบบส ารวจ 305 218 124 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.19 4.27 4.33 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระบบและกลไกการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1. เลขานุการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางตา่ง ๆ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบเบื้องตน้ และลงทะเบียน 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเลขานุการแจ้ง/ส่งเร่ืองให้กับประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาภายใน 2 วนัท าการ
นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับข้อร้องเรียน แจ้งตอบรับการได้รบัเร่ืองร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียนภายใน 3 วันท าการนับตัง้แต่วันทีไ่ด้รับ
ข้อร้องเรียน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อสอบถาม/สืบหารายละเอียด/
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
5. คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนแจ้งและประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง สาเหตุ และก าหนดแนว
ทางแก้ไข  
6. คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนรายงานผลการพิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการ 
7. คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนแจ้งผลและแนวทางแก้ไขให้แก่ผู้ร้องเรียน 
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ประเด็นการประเมิน 
8. คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนรวบรวมสถิติและรายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
การน าปสู่การปฏิบัต ิ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งนักศึกษาเก่ียวกับช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่นักศึกษาต้องการร้องเรียนปัญหาใน
เร่ืองต่าง ๆ โดยสามารถแจ้งผา่นทาง Email หลักสูตร หรือกล่องรับเร่ืองร้องเรียนที่ห้องหลักสูตร ในวันเปิดภาคการศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชี้แจงกระบวนการในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน ในวันเปิดภาคการศึกษา 
3. ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีนักศึกษาส่งข้อร้องเรียนมายังหลักสูตร 
 
การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรพิจารณาเพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่าน Line ของอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาในการเก็บ
ข้อมูลเป็นความลบั 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารอาจารย์  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 

เป้าหมาย: เพื่อให้หลักสูตรมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจ านวน และมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรงตาม
คุณสมบัติที่ สกอ. ก าหนดไว้ 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดประชุมเพื่อ

วางแผนพิจารณาแต่งตั้ งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่  สกอ. 
ก าหนด  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเสนอชื่อผู้เข้า
รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตรจากนั้นจึงท าการลงคะแนนเสียงเพื่อ
เลือกอาจารย์ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 คนแรก
จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด ด ารงต าแหน่ง
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผู้ที่ได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดจากทั้ งหมด 5 คน จะรับ
ต าแหน่งเป็นประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

3) เสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ให้
คณะและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4) มหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 5 คน ให้ สกอ.รับทราบ  

5) หลักสูตรประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปีและมีการแจ้งให้อาจารย์
ทราบหากคุณสมบัติของอาจารย์ดังกล่าวจะไม่
เป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
ปี และด าเนินการติดตามความก้าวหน้าทุกภาค
การศึกษา (ทุก 4 เดือน) นอกจากนี้ ในกรณีที่ทาง
หลักสูตรติดตามผลแล้วพบว่าอาจารย์ท่านดังกล่าว
อาจไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้ภายใน
ก าหนด หลักสูตรต้องด าเนินการก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทดแทนล่วงหน้า อย่าง
น้อย 6 เดือนก่อนครบก าหนด 

6) ในกรณีที่หลักสูตรต้องการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไป

-  ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต ที่  
4362/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต รบัญชี บัณฑิ ต  หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

-  ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต ที่  
744/2561 เรื่ อง  แต่ งตั้ งอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- สมอ.08 
-  คู่มือการบริหารหลักสูตร (การรับ

อาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

- รายงานการประชุม 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 
22 ก.ค. 2562 เรื่ องการวางแผน
อัตราก าลั ง  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประจ าปี 2561 และเรื่องการพิจารณา
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวดท่ี 2 อาจารย์) 
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ตามที่ สกอ. ก าหนด หรือให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมท า
หน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะเข้ามา
แทน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
5 หลังจากนั้นหลักสูตรเสนอชื่อเข้าสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

7) หลักสูตรมีการจัดท าและประเมินแผนอัตราก าลัง
อย่างสม่ าเสมอ โดยด าเนินการส ารวจอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ หรือลาออก เพื่อ
ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม ในวันศุกร์
ที่ 22 ก.ค. 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การประชุมวางแผนอัตราก าลัง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประจ าปี 2562 เพื่อวางแผนอัตราก าลังประจ าปี 
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2566 โดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ได้ท าการค านวณจ านวนอาจารย์ผู้สอนที่พึงมีของ
หลักสูตรบัญชี โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากภาระ
งานอาจารย์ 4 ด้าน อันได้แก่ ภาระงานสอน ภาระ
งานวิจัย ภาระการบริการวิชาการ และภาระด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม ผลจากการค านวณ
แสดงจ านวนอาจารย์ที่พึงมีของหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตไว้ที่  5 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ านวน 
5 คน แล้วพบว่ามีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เท่ากับจ านวนอาจารย์ที่พึงมี 

2) การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด โดยทางหลักสูตรพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
และผศ.สวรรยา พิณเนียม ซึ่งมีผลงานวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 2 คนและ พ.ศ. 
2559 จ านวน 1 คน ตามล าดับ โดยผลงานดังกล่าวจะ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดในปี พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2564 โดยผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.สุริษา 
ประสิทธิ์แสงอารีย์ ได้มีการด าเนินการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการแล้ว ซึ่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวอยู่ใน
ขั้นตอนการตีพิมพ์ และคาดหมายว่าจะด าเนินการ
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แล้วเสร็จภายในปี 2563 ส าหรับผศ.สวรรยา พิณ
เนียม อาจารย์รับทราบและอยู่ในระหว่างการจัดท า
ผลงานวิชาการ 

 
3. การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรมีการประเมินคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปีและมีการแจ้งให้อาจารย์
ทราบหากคุณสมบัติของอาจารย์ดังกล่าวจะไม่เป็นไป
ตามที่ สกอ. ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี และ
ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา (ทุก 
4 เดือน) ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจารย์ประสบปัญหาในการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้ทันตามก าหนด ทาง
หลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มกระบวนการเพื่อ
สนับสนุนและช่วยเหลือให้อาจารย์สามารถตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดยมีการ
ก าหนดกระบวนการเพิ่มเติมในการหาเครือข่ายงานวิจัย
ทางบัญชีเพื่อให้ขั้นตอนการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การบริหารอาจารย ์ เป้าหมาย: เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารหลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรต้องมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน และ
มีผลคะแนนความพึงพอใจด้านการบริหารอาจารย์เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหาร
หลั ก สู ต ร ใ ห้ เ หม า ะ สม กั บ คุ ณวุ ฒิ  ค ว าม รู้
ความสามารถ และประสบการณ์ โดยโครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้  ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิจัย 
และพัฒนาบุคลากร  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของแต่ละฝ่าย รวมถึงแผนใน
การพัฒนา และประกันคุณภาพหลักสูตร 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
- มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2562 
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3) ประธานหลักสูตรก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละฝ่าย เพื่อ
ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันเก่ียวข้อง
กับการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าในทุกวาระการ
ประชุมของหลักสูตร 

4) หลักสูตรด าเนินการวัดผลการบริหารหลักสูตรจากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารอาจารย์ในทุก
ปีการศึกษา 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1) ในปี 2562 หลักสูตรได้ก าหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
โครงสร้างการบริหารหลักสูตร ดังนี้  

    1. ฝ่ายวิชาการ ผศ.สวรรยา พิณเนียม 
    2. ฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
    3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 
    4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร ผศ.ดร.ณัฐพรรณ 

ตันติกุล 
    โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพื่อวาง

แผนการด าเนินงานประจ าปีของแต่ละฝ่าย รวมถึง
แผนในการพัฒนา และประกันคุณภาพหลักสูตร ใน
การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.ค. 62 

2) ในระหว่างปีการศึกษา 2562 ฝ่ายต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการปฏิบัติงาน
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ดังนี้ 

    ฝ่ายวิชาการ  
          ในปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการมี ก าหนด

เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานด้านวิชาการ
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับทางคณะวิทยาการ
จัดการ และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    1. การจัดตารางสอน ตารางสอบ ในแต่ละภาค
การศึกษา ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร 
และด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหาร
การศึกษา 

    2. การจัดผู้ สอน โดยพิจารณาผู้ สอนจากวุฒิ
การศึกษา คุณสมบัติ เฉพาะทาง ความช านาญ 
ประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการของผู้สอน 
รวมทั้งผลการประเมินผู้สอน  

    3. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
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ภาษา ห้องสมุด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
รักษาความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการอ่ืน ๆเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

    4. การพิจารณาความเหมาะสมต ารา หนังสือ 
เอกสารประกอบการสอน ที่น ามาใช้ในการเรียนการ
สอน โดยแต่ละรายวิชาจะต้องได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิชาการ 

    5. การพิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ของ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยมี
รายวิชาที่เปิดสอน จ านวน 44 รายวิชา ในแต่ละ
รายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการส่ง มคอ.3 
และ มคอ.4 ครบถ้วนก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 
สัปดาห์ และรวบรวมจัดส่งมหาวิทยาลัย พร้อม
กระบวนการเผยแพร่ เพื่อการพัฒนาและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา 

    6. ก ากับการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความ
เ รี ย บ ร้ อ ย ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจัดประชุมอาจารย์
ผู้สอนเพื่อก าหนดให้ผู้สอนด าเนินการสอนให้เป็นไป
ตาม มคอ.3 และ มคอ.4 และด าเนินการติดตาม 
ก ากับดูแล และประเมินผลกระบวนการเรียนการ
สอน โดยใช้แบบสอบถามกับทั้งผู้เรียนและอาจารย์
ผู้สอน แล้วพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละสัปดาห์มีหัวข้อ เนื้อหา และ
ก าหนดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.
4 หมวด 5 ในทุกรายวิชา 

    7. ประเมิน วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน และรายงานผลการด าเนินงาน โดยทุกรายวิชา
มี แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน มคอ.3 
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาตามแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
รวมทั้งวิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน และ
สัดส่วนของการประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
รายวิชา และอาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นไปตาม Curriculum mapping ที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งมีสัดส่วนการประเมินผลเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.3  

     8. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6) มีการก ากับ
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ติดตามให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง มคอ.5 จ านวน 44 
รายวิชา ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
และรวบรวมจัดส่งมหาวิทยาลัย 

    9. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา โดย 1.  การสอบถามผู้สอน 
และ/หรือ ผู้เรียนในทุกรายวิชา 2. การตรวจสอบ
และการปรับปรุงแกไ้ขข้อสอบกลางภาคและข้อสอบ
ปลายภาค จ านวน 29 รายวิชา 3. การทวนสอบ
ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค ปีละ 1 ครั้ง 
จ านวน 16 รายวิชา จาก 44 รายวิชาที่ โดยมีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาการบัญชี
อย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอ่ืนอย่าง
น้อย 1 คน มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ และ 
4. การจัดการสอบ Exit Exam จ านวน 26 รายวิชา
จาก 44 รายวิชา  

    10. ตรวจสอบการพิจารณาผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

                 นอกจากนี้  ฝ่ ายวิชาการมีการพัฒนา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564 
โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2562 (มคอ.1) และให้จัดท าตามรูปแบบ 
มคอ.2 ใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ให้แล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2563 

 
    ฝ่ายบริการวิชาการ  

      ฝ่ ายบริการวิชาการได้รับมอบหมายจาก
หลักสูตรในการจัดท าและรวบรวมข้อเสนอโครงการ
ของหลักสูตรทั้งหมด ให้กับคณะวิทยาการจัดการ
เพื่ อให้คณะรับทราบ พร้อมทั้ งขออนุญาตจัด
โครงการ/กิจกรรมจากมหาวิทยาลัย ส าหรับโครงการ
ที่น าเสนอทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา 
การให้บริการวิชาการ มีโครงการ/กิจกรรมประจ าปี
การศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
1. โครงการเสริมสร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศใน
วิชาชีพบัญชี ประกอบด้วยทั้งหมด 4 กิจกรรม 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้แก่ 
    กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม
แข่ ง ขั น ตอบค า ถ าม  “Thailand Accounting 
Challenge” ครั้งที่ 8 (วันที่ 17-20 ธ.ค. 2562 
และ 6-10 ม.ค. 2563) 
    กิจกรรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพ
บัญชีและอบรมโปรแกรม ส าเร็จรูปทางบัญชี  
Express (เลื่อนไปด าเนินการในปีการศึกษา 2563) 
    กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วันที่ 5-8 ส.ค. 2562) 
    กิจกรรมที่ 4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 
พ.ค. 2563) 
2. โครงการบริการวิชาการและความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยทั้ งหมด 2 
กิจกรรม ได้แก่ 
    กิจกรรมที่ 1 ยื่นภาษีออนไลน์ ครั้งที่ 15 (วันที่ 
6 - 20  มี . ค .  2563 )  โ ดยมี ค ว ามร่ วมมื อกั บ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
    กิจกรรมที่ 2 Young & Smart Accountants (วันที่ 
26-28 มี.ค. 2563) โดยมีความร่วมมือกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

             หลังจากวางแผนและก าหนดวันในการจัดท า
โครงการ  หลักสูตรพิจารณาและมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแต่ละฝ่ายเพื่อให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
เกิดขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
นักศึกษารับทราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
หลักสูตร และการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว โดยฝ่ายบริการวิชาการของหลักสูตรท า
หน้าที่เชื่อมโยงคณะวิทยาการจัดการกับหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ
ในภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ และเข้าร่วม
ท าโครงการของคณะดังกล่าว เพื่อบูรณาการกับ
หลักสูตรอ่ืนของคณะวิทยาการจัดการ หลังจาก
จัดท าโคงการแล้วเสร็จ ฝ่ายบริการวิชาการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของบริการวิชาการ
ของหลักสูตร ในประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการแก้ไขกิจกรรมในครั้งถัดไป      
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    ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
          ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน้าที่พัฒนานักศึกษาให้

เป็นไปตามภาระกิจ และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็น
สวนดุสิต โดยผ่านการโครงการต่าง ๆ ส าหรับปี
การศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัด
กิจกรรมผ่านโครงการเพิ่มมูลค่านักศึกษาหลักสูตร
บัญชีให้มีความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษที่ 
21 โดยมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

      1. กิจกรรมกึฬาสัมพันธ์พี่น้องบัญชี โดยใช้ชื่องาน 
“Accounting Sport Day” เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีและการท างานร่วมกันเป็นทีม ด าเนินงาน
วันที่ 24 ส.ค. 2562 

      2. กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยธุรกิจ ณ สหกรณ์
โคนมหนองโพ ราชบุรี จ ากัด ในวันอังคารที่ 20 ส.ค. 
2562 

      3. กิจกรรมสร้างเสริมความเป็นสวนดุสิต ให้เป็น
นักศึกษาที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีจิต
วิญญาณความป็นสวนดุสิต โดยจัดการปฐมนิเทศ
และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในวันที่ 
13 ม.ค. 2563 และวันที่ 18 พ.ค. 2563 ตามล าดับ  

           อย่ างไรก็ ดี ส าหรับการปั จฉิ มนิ เทศของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ประสบปัญหาการระบาด
ของไวรัส COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดปัจฉิม
นิเทศให้กับนักศึกษาได้ตามแผนงานเดิม ดังนั้น ทาง
หลักสูตรจึงต้องมีการปรับแผนงานโดยการปัจฉิม
นิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams แทน 

 
    ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
    ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากรมีการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจัย
และการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ ทั้งในเรื่องแหล่งทุน
วิจัย (งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 งบประมาณมหาวิทยาลัย และงบประมาณ
จากภายนอก) ข่าวสารการขอรับบทความวิจัย (Call 
for paper) ข่าวสารการประชุมวิชาการ รวมทั้ง
ข่าวสารการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่น่าสนใจในปี
การศึกษา 2562 ให้อาจารย์ทุกท่านได้ทราบผ่าน
ท า ง  website ของสถาบั น วิ จั ย แล ะพั ฒน า 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านทางช่องทางการ
สื่ อสาร อ่ื น  ๆ  เช่ น  group line ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ website ของหลักสูตร
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บัญชีบัณฑิต นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ยังได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ เข้าร่วม SDU 
Research club และเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Database Online) รวมทั้งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
(e-Thesis) เพื่อสืบค้นและหาความรู้เพิ่มเติมจาก
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยตลอดปีการศึกษา 
2562 อาจารย์แต่ละท่านมีการเข้าร่วมการอบรม
สัมมนาและเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากรประสบ
ปัญหาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยส าหรับ
สาขาการบัญชี เนื่องจากหัวข้อวิจัยทางการบัญชีไม่
สอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ที่ แหล่ งทุ น  เช่ น 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดไว้ จึงท าให้ข้อเสนองานวิจัยไม่ได้รับการ
อนุมัติ  ซึ่งทางฝ่ายวิจัยต้องด าเนินการหาแหล่ง
เงินทุนอ่ืนที่สนับสนุนทุนให้กับงานวิจัยองค์ความรู้
ด้านการบัญชีเพิ่มขึ้นต่อไป 

3) ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ก ากับดูแลและติดตาม
งานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละฝ่าย 
ในการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 7 ต.ค. 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 
20 ธ.ค. 62 คร้ังที่ 4 วันที่ 9 มี.ค. 63 และคร้ังที่ 5 
วันที่ 29 พ.ค. 63 โดยในภาพรวมทุกฝ่ายมีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ยกเว้นฝ่าย
วิชาการซึ่งสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ จึงส่งผลให้ประธานหลักสูตรต้องมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการมากยิ่งขึ้น 
เพื่อเสนอข้อมูล รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป 

4) หลักสูตรด าเนินการวัดผลการบริหารหลักสูตรจากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปี 
2562 มีระดับคะแนน 3.53 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
และแบบประเมินความพึงพอใจด้านการบริหาร
อาจารย์ ซึ่งในปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65  

 
3. การประเมินกระบวนการ 
   ปี 2562 ในภาพรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละฝ่ายได้ตามแผนงานที่
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบัน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจะมีการแจ้งข้อมูลและขอค าปรึกษาจาก
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ประธานหลักสูตรโดยตรงโดยมิได้มีการแจ้งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านอ่ืนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น แต่จะมีการแจ้งอีกครั้งอย่างเป็นทางการใน
วาระการประชุมของหลักสูตร (เฉลี่ยทุก 2 เดือน)  ท าให้
อาจารย์ท่านอ่ืนอาจไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ทันท่วงที ซึ่งปัญหาบางอย่างอาจเกี่ยวข้องการปฏิบัติ
หน้าที่ในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงเห็น
ควรให้มีการปรับปรุงระบบและกลไกในส่วนนี้ 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
       หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ส าคัญของแต่ละฝ่ายให้กับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านอ่ืนทราบ โดยอาจ
เผยแพร่ข้อมูลแบบไม่เป็นทางการผ่าน group line 
ในทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านทราบ
ถึงปัญหา และสามารถช่วยหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

เป้าหมาย: เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นทางด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
และผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์สามารถ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านต้องมีการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 ชิ้นงานใน
ระยะเวลา 2 ปี 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อส ารวจ

ศักยภาพและวางแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ใน
การพัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ การเขียน
ผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่ านน าส่ งรายงาน
แผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรบัญชีบัณฑิตทุกปี 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามความก้าวหน้า
ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การเขียน
ผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพตามรายงาน
แผนพัฒนาบุคลากรของอาจารย์แต่ละท่านเป็น

- รายงานแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ปี 2562 

- รายงานประเมินผลความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

- วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปริ ทั ศน์  Vol.16 No.1 January-June 
2020 

- สรุปรายงานการเข้าร่วมการอบรม
สัมมนา 
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ประจ าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และหาแนวทางแก้ไข 
ในกรณีที่อาจารย์มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ตามแผนที่วางไว้ 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินและจัดท า
รายงานสรุปผลความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
บุคลากร  

 
2. การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
1) หลักสูตรประเมินและสรุปผลความก้าวหน้าในการ

พัฒนาศักยภาพทางต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรบรรลุเป้าหมายในการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสง
อารีย์ และ ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ตีพิมพ์งานวิจัย 
เร่ือง บทความวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการสร้างธุรกิจใหม่ วารสารเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.16 No.1 January-
June 2020  

     2. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่ปี 
2561 ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

      -  งานวิจัยเรื่อง “การประเมินการเปิดเผยการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย” 

      - ต ารา วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ 
      - เอกสารประกอบค าสอน วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชีและบรรษัทภิบาล 
     3.  ผศ.สวรรยา พิณเนียม ด าเนินการเขียนเอกสาร

ประกอบค าสอน วิชาการบัญชีขั้นสูง 2 เสร็จสิ้น
แล้วร้อยละ 30 ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ด าเนินการ
เขียนเอกสารประกอบค าสอน วิชาการภาษีอากร 2 
เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 60 และผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติ
กุล ด าเนินการเขียนเอกสารประกอบค าสอน 
วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน เสร็จสิ้นแล้ว
ร้อยละ 80 

2) ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่ละท่านเข้ารับการอบรม/สัมมนาทางด้าน
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วิชาชีพบัญชี อย่างน้อยคนละ 3 เรื่อง ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  

 1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน เข้ารับการอบรม เรื่อง 
U ปรั บ  โลก เปลี่ ยน  (Circular Living) : การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า) วันที่ 24 ต.ค. 2562 
ณ อาคารรักตกนิษฐ ชั้น 1 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน 
จั ด โดย  คณะวิ ทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่วนร่วมกับ บริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และโครงการอบรม 
“ก้ า ว ไปด้ ว ยกั นกั บกา รบั ญชี  ค รั้ ง ที่  16 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 
จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ผศ.สวรรยา พิณ
เนียม ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์
แสงอารีย์ และผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล เข้ารับ
การอบรม เรื่อง เมื่อซึมเศร้าเป็นเรื่องใกล้ตัว วันที่ 
17 ต.ค. 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารศิโรจน์ 
ผลพันธิน จัดโดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

 3. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ผศ.สวรรยา พิณ
เนียม ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์
แสงอารีย์ และผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล เข้ารับ
การอบรม เรื่อง การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับ
การด าเนินธุรกิจกับประเทศจีน วันที่  28 พ.ย. 
2562 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมดุสิตเพลส จัด
โดย ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 4. ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสง
อารีย์ และผศ.สนธยา เรืองหิรัญ เข้ารับการอบรม 
เรื่ อง การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active 
Learning ด้วยระบบ  WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 11302 
จัดโดย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

5. ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสง
อารีย์ และผศ.สนธยา เรืองหิรัญ เข้ารับการอบรม 
เร่ือง ชวนคิด Reflective Learning วันที่ 4 ตุลาคม 
2562 ณ ห้อง 301 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน จัดโดย 
ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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6. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ผศ.สวรรยา พิณ
เนียม และผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุลเข้ารับการ
อบรม เรื่อง โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 
วันที่ 26-28 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ชั้น 6 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ า 
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    

7. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน และ ผศ.สนธยา 
เรืองหิรัญ เข้าร่วมโครงการอบรม Outcome Based 
Education: OBE การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อ
วันที่ 13-14 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารศิ
โรจน์ ผลพันธิน จัดโดย ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

   
3. การประเมินกระบวนการ 
    ในปี 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ท าผลงานได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้วางแผนไว้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกณฑ์ในการยื่นของก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีจ านวนผลงานที่ต้องส่งเพิ่มขึ้นเป็น 
4 ผลงาน ซึ่งการก าหนดแผนการพัฒนาบุคคลากรของ
อาจารย์แต่ละท่านยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
ขอก าหนดต าแหน่ง 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
       หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุ ง
แผนพัฒนาบุคลากร โดยให้ระบุถึงผลงานทางวิชาการ
ที่จะใช้ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ให้ครบทั้ง 4 ผลงาน รวมทั้งก าหนดให้มีการระบุถึง
ร้อยละความก้าวหน้าของแต่ละผลงานที่วางแผนไว้ใน
แต่ละปี 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

4.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
(1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = ร้อยละ 40  
รายละเอียดดังนี ้

อาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา จ านวน 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี - 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท 3 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก 2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 40 
 
(2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ = ร้อยละ 100  
รายละเอียดดังนี ้

อาจารย์ตามต าแหน่งวิชาการ จ านวน 
อาจารย ์ - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 
รองศาสตราจารย ์ - 
ศาสตราจารย ์ - 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  5 
รวมอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งวิชาการ  5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งวิชาการ  100 
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(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ = 1 ชิ้น 
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที ่2.1-1 และ 2.1-2 
 

ตารางที่ 2.1-1 สรุปจ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 0  

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ  

0.40 0 

 

2.2 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  0.40 0  
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2  
 

0.60 0 
 

4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

0.80 1 0.80 

5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 0 
 

5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00 0  
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00 0  
5.4 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1.00 0  
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00 0  
5.6 ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00 0  
5.7 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00 0  

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.20 0  

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  0.40 0  
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 0  
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  0.80 0  
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 0  
11. จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 1 
12. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
14. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    (ข้อ 11+ ข้อ 12) 

0.80 
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ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    [(ข้อ 14/ ข้อ13)*100] 

16 

16. ค่าคะแนนที่ได้ [(ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 จ าแนก
ตามระดับการศึกษา]** 

4 

**หมายเหตุ  การแปลงค่าคะแนน จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้  
 เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้  
 เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้  
 เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 
วารสาร/ 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่พิมพ/์

วันทีเ่ผยแพร่ 
คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก 
1 ผศ.สวรรยา พิณเนียม  

ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 

บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การสร้างธุรกิจใหม่  

วารสารเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ
ปริทัศน์ Vol.16 No.1 
January-June 2020 

2563 0.80 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
4.2 (1) ร้อยละ 40 5 คะแนน 

4.2 (2) ร้อยละ 100 5 คะแนน 

4.2 (3) ร้อยละ 16 4 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2 5 คะแนน 4.67 คะแนน 
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2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
(1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   

รายชื่ออาจารย ์ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ 
1.นางรัตนา  วงศ์รัศมีเดือน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

   
 

   
 

   

2.นางสาวสวรรยา  พิณเนยีม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 

    
 

    
 

   

3.นายสนธยา เรืองหิรัญ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 

    
 

    
 

   

4.นางสาวสุริษาประสิทธ์ิแสงอารีย ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 

    
 

    
 

   

5.นางสาวณัฐพรรณ ตันติกุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 

    
 

    
 

   

 
(2)ความพึงพอใจของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนนประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1. ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร N/A 5.00 5.00 
2. ด้านการบริหารอาจารย์ N/A 4.60 4.65 
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.60 4.55 4.65 

คะแนนเฉลี่ย N/A 4.72 4.77 
หมายเหตุ ในปี 2561 ทางหลักสูตรปรับเปลี่ยนประเด็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

4.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
เปิดสอนทั้งหมด 44 รายวิชา (ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 25 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 19 รายวิชา) ดังนี้ 

ที ่ รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

นักศึกษารหัส 59 

1 
3604201  
การจัดการ
เชิงกลยุทธ ์

1/2562 

ผศ.ดร.วิภาวี  
วลีพิทักษ์เดช 
ผศ.นงลักษณ์  
ไพธิ์ไพจิตร 

19 30 39 9 1 - - - - - - - - 98 98 

2 
3824902 
สัมมนาวิชาชีพ
บัญชี 

1/2562 

ผศ.สุริษา  
ประสิทธิ์แสงอารีย ์
ผศ.สนธยา  
เรืองหิรัญ 

27 26 26 19 - - - - - - - - - 98 98 

3 

3824101 
รายงานการเงิน
และการ
วิเคราะห ์

1/2562 

ผศ.สุริษา  
ประสิทธิ์แสงอารีย ์
ผศ.ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 

16 33 44 5 - - - - - - - - - 98 98 

4 

3824302 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี
และบรรษัทภิ
บาล 

1/2562 
ผศ.ดร.รัตนา  
วงศ์รัศมีเดือน 72 23 1 1 - - - - 1 - - - - 98 98 

5 
3661102  
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

1/2562 

ดร.ณพสร ทับเส็ง 
อ.ศานสันต์  
รักแต่งาม 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ  
ควรสมาน 

28 31 39 - - - - - - - - - - 98 98 

6 

3823208  
การบัญชีส าหรับ
อุตสาหกรรม
บริการ 

1/2562 
ผศ.ประทินพร  
แรมวัลย ์ 29 20 9 5 2 - - - - - - - - 65 65 

7 
3824202  
การบัญชี
ระหว่างประเทศ 

1/2562 
ผศ.ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 11 6 11 5 - - - 1 - - - - - 33 33 

8 

3824803  
การฝึก
ประสบการณ์ 
วิชาชีพบัญชี 
 

2/2562 
ผศ.ภัทราพร  
ปุณะตุง - - - - - - - - - - 87 10 - 97 97 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

อาจารย์ผู้สอน 
ร้อยละการกระจายของเกรด 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

นักศึกษารหัส 60 

9 
1500120  
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการน าตน 

1/2562 
อ.ปีนณ์ฬยาข์  
ฒิตสุนทโรทยาน  

26 1 2 - - - - - - - - - - 29 29 

10 

3823401  
การวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพื่อ
การจัดการการ
ปฏิบัติการ 

1/2562 
ผศ.นฤมล  
โสภารัตนกุล 

26 1 2 - - - - - - - - - - 29 29 

11 
3823105  
การบัญชีขัน้สูง 1 

1/2562 

ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
ผศ..สวรรยา  
พิณเนียม 

3 8 7 2 6 - 1 2 - - - - - 29 29 

12 

3823301  
การควบคุมและ
ตรวจสอบ
ภายใน 

1/2562 
ผศ.ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล 
 

- 2 13 10 4 - - - - - - - - 29 29 

13 

3823310 
ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบัญช ี

1/2562 
ผศ.วารี    
ศรีสุรพล 

1 13 9 4 1 1 - - - - - - - 29 29 

14 

3823311  
การวางแผน
ก าไรและการ
ควบคุม 

1/2562 

ผศ.สวรรยา    
พิณเนียม 
ผศ.จิรเดช   
สมิทธิพรพรรณ 

8 2 10 8 1 -- - - - - - - - 29 29 

15 

1500121  
ภาษาอังกฤษ
เพือการสะท้อน
คิด 

2/2562 

อ.ขวัญฤทยั เชิดช ู
อ.สุทธาสินี  
เกสร์ประทุม 
อ.แว่นแก้ว 
ลีพึ่งธรรม 
อ.ณัฐพร  
โอวาทนพุัฒน ์

 
 

14 
 
 

14 1 - - - - - - - - - - 29 29 

16 
3823402  
การจัดการ
เชิงกลยุทธ ์

2/2562 
ผศ.ดร.วิภาวี    
วลีพิทักษ์เดช 11 18 - - - - - - - - - - - 29 29 

17 
3823106 
การบัญชีขัน้สูง 2 

2/2562 

ผศ.ภัทราพร   
ปุณะตุง 
ผศ.สวรรยา  
พิณเนียม 

12 6 6 3 2 - - - - - - - - 29 29 

18 

3823303 
โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อ
งานทางบัญชี 

2/2562 

ผศ.วารี  ศรีสุรพล 
ผศ.จิรเดช  
สมิทธิพรพรรณ 
อ.มะลิ ชาร ี

1 15 7 4 2 - - - - - - - - 29 29 

19 
3823307  
การสอบบัญช ี

2/2562 
ผศ.สริษา   
ประสิทธิ์แสงอารีย ์ 7 17 5 - - - - - - - - - - 29 29 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

20 

3824904  
การวิจยั
เบื้องต้น
ทางการบัญช ี

2/2562 
ผศ.ดร.รัตนา  
วงศ์รัศมีเดือน 
 

19 10 - - - - - - - - - - - 29 29 

นักศึกษารหัส 61 

21 

2500117 
พลเมืองและพล
โลกที่ดี 
 

1/2561 
ผศ.ยอดชาย   
ชุติกาโม 

28 22 9 2 - 1 - - - - - - - 63 62 

22 
4000113 
ความเช้าใจและ
การใช้ดิจิทัล 

1/2562 

ผศ.ดร.บุญญ
ลักษณ์  
ต านานจิตร 
ผศ.ดร.ศิริพร 
ฉิมพรี 

19 26 9 3 5 - - - - - - - - 62 62 

23 
3822201 
การภาษีอากร 1 

1/2562 
อ.สุพัตรา  
สถาพรประดิษฐ 
 

1 1 10 12 18 9 11 - - - - - - 62 62 

24 

3822401 
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัระบบ
สารสนเทศ 

1/2562 
ผศ.รจนา  
กวางรัมย ์

1 29 22 7 3 - - - - - - - - 62 62 

 
25 
 

4112105  
สถิติธุรกิจ 

1/2562 
ดร.องค์อร  
สงวนญาติ 

9 4 7 7 6 11 18 - - - - - - 62 62 

26 
3822106  
การบัญชีขั้น
กลาง 2 

1/2562 
ผศ.สุริษา 
ประสิทธิ์แสงอารีย ์

7 7 6 13 10 10 9 - - - - - - 62 62 

27 

3822107  
การบัญช ี
ต้นทุน 1 
 

1/2562 
ผศ.สวรรยา    
พิณเนียม 

5 7 10 8 6 10 8 8 - - - - - 62 62 

28 

4000112 
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

2/2562 

น.ส.ปิยาภรณ์   
วรานุสันติกูล  
นายสุขเกษม   
จารุวิจิตร ์
นายดุสิต   
อังธารารักษ ์ 
นายมณชัย   
เดชสังกรานนท์ 

31 20 7 2 - - - 1 1 - - - - 62 60 

29 

3822402  
การ
บริหารธุรกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

2/2562 
ผศ.ดร.วิภาวี  
วลีพิทักษ์เดช 22 19 15 4 1 - - 1 - - - - - 62 61 

30 
3822403 
หลักการตลาด 
 

2/2562 

ผศ.ดร.สมธีราภ์ 
พรมศิริ 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ 
ยอดแกว้ 

22 23 10 4 1 - - 1 1 - - - - 62 60 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

อาจารย์ผู้สอน 
ร้อยละการกระจายของเกรด 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

31 

3822501 
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นส าหรับ
นักบัญช ี

2/2562 
ผศ.ดร.ณัฐพรรณ 
ตันติกุล - 2 16 24 14 3 1 2 - - - - - 62 60 

32 
3822108  
การบัญช ี
ต้นทุน 2 

2/2562 

ผศ.สวรรยา    
พิณเนียม 
ผศ.ภัทราพร  
ปุณะตุง 

28 8 13 2 3 - - - - - - - - 54 54 

33 3822202  
การภาษีอากร 2 2/2562 

ผศ.สนธยา    
เรืองหิรัญ 

1 7 16 21 12 2 2 1 - - - - - 62 61 

นักศึกษารหัส 62 

34 
1500201 
ความเป็นสวน
ดุสิต 

1/2561 
ดร.พันธรักษ์  
ผูกพัน 34 9 3 - - - - - - - - - - 46 46 

35 

1500119 
ภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาความ
เป็นผูร้อบรู ้

1/2562 

 
ผศ.วรรณรัตน์ 
ศรีรัตน์ 

20 21 4 1 - - - - - - - - - 46 46 

36 
3821106  
การบัญชีขั้นต้น 

1/2562 
ผศ.จิรเดช  
สมิทธิพรพรรณ 

32 6 4 2 2 - - - - - - - - 46 46 

37 

3821401  
การจัดการ
องค์การและทุน
มนุษย ์

1/2562 
ดร.พรพิมล  
สุวรรณวัฒน์- 

11 17 11 7  - - - - - - - - - 46 46 

38 
3821403 
เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 

1/2562 
ผศ.ดร.วันวิธู   
สรณารักษ์ 

17 12 8 5 1 1 1 1 - - - - - 46 46 

39 
2500116 
สังคมอารยชน 

2/2562 
ผศ.ดร.ดังนภสร 
ณ ป้อมเพชร 1 25 19 - - - - - - - - - - 45 45 

40 
2562308 
กฎหมายการ
พาณิชย ์

2/2562 อ.สร้อย  ไชยเดช 9 23 12 1 - - - - - - - - - 45 45 

41 
3821402 
การเงินธุรกิจ 

2/2562 
ผศ.ดร.อรรณพ 
เรืองกัลปวงศ์ 6 19 10 10 - - - - - - - - - 45 45 

42 

3821404 
เศรษฐศาสตร์ 
มหภาค 1  
 

2/2562 
ผศ.ดร.วันวิธู   
สรณารักษ์ 

33 6 2 2 2 - - - - - - - - 45 45 

43 

3821501 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนา
วิชาชีพทาง
ธุรกิจ 

2/2562 
อ.อนัญญา  
โปราณานนท ์ 40 5 - - - - - - - - - - - 45 45 

44 
3821107  
การบัญชีขั้น
กลาง 1 

2/2562 
ผศ.จิรเดช  
สมิทธิพรพรรณ 
 

14 11 12 4 1 2 1 - - - - - - 45 45 
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สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า  

(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่มใช้หลกัสูตร) 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 

ชั้น 
ปีที่ 1 

ชั้น 
ปีที่ 2 

ชั้น 
ปีที่ 3 

ชั้น 
ปีที่ 4 

ชั้น 
ปีที่ 5 

ชั้น 
ปีที่ 6 

2562 3.55 - - - - - 
2561 3.16 3.03 - - - - 
2560 2.97 2.88 3.05 - - - 
2559 2.88 2.84 2.84 2.93 - - 
2558 2.90 2.90 2.81 1.98 2.00 - 

  ที่มา: ส านักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ http://osm.dusit.ac.th/ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

เป้าหมาย : 1. มี มคอ.2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิด้านบัญชีและสภาวิชาชีพก าหนด (มคอ.1)  
               2. สร้างบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพ
ทางการบัญชีที่มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะทาง
วิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยบัญชีบัณฑิตที่
พึงประสงค์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. มีความรู้และสามารถพัฒนาทักษะทางด้าน 
    วิชาชีพบัญชีได้ 
2. สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
3. มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และมี 
    ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ตาม 
    สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
5 . สามารถบู รณาการความรู้ สู่ แนวทางกา ร 
    ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีได้ 
6. สามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับ 
    วิชาชีพบัญชีได้ 
 
1. ระบบและกลไก 
1 )  อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ หลั ก สู ต ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานในการออกแบบ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้แล้วเสร็จก่อนหลักสูตร
ปัจจุบันจะครบก าหนดเป็นระยะเวลา 2 ปี 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการศึกษาหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

    1. นโยบายภาครัฐ     
    2. ข้อก าหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) 
    3. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES)  
    4. พันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
    5. ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานและ

ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้จากการส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตรใ ห้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วันภายหลังการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานในการออกแบบหลักสูตร 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 

- หลักฐานการเข้าร่วมอบรม Outcome 
Based Education (OBE) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการออกแบบ

หลั กสู ตรบัญชีบัณฑิต  โดยน าข้ อมู ล จาก
แหล่งข้อมูลในข้อ 2 มาวิเคราะห์เพื่อก าหนด
สาระรายวิชาทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ให้
เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพและตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โย
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่เสร็จสิ้นขั้นตอนการด าเนินการศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภา
วิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ผู้แทนจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง และ
นักศึกษา มาด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร ภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ออกแบบหลักสูตรแล้วเสร็จ 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ามูลที่ได้รับจาก
การวิพากษ์หลักสูตรท าการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร และด าเนินการจัดส่งหลักสูตรที่ผ่าน
การปรับปรุงแก้ไขแล้วให้กับทางคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่วิพากษ์หลักสูตรแล้วเสร็จ 

6) คณะน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย  
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เพื่ออนุมัติการเปิดรับนักศึกษา  และน าส่ง
ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สกอ.) 
ภายใน 90 วัน หลังจากผ่านการอนุมัติจาก 
สกอ. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรน าส่ ง
หลักสูตรต่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  

2. การน าไปสู่การปฏิบัติ  
1)  ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน

มอบหมายให้หลักสูตรบัญชีบัณฑิตด าเนินการ
พัฒนาหลั กสู ต รบัญชี บัณฑิ ต  (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง )  พ.ศ. 2564 โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2562 (มคอ.1) และให้จัดท าตามรูปแบบ 
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มคอ.2 ใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ให้แล้ว
เสร็จในปีการศึกษา 2563  

2)  อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ห ลั ก สู ต ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานในการออกแบบ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในการการชุมหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ธ.ค. 2562 

3) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากนโยบายภาครัฐ มคอ. 1 
มคอ.2 นโยบายมุ่ ง เน้นการใช้  Outcome 
Based Education (OBE) ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และ IES รวมทั้งท าการส ารวจความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตของหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต โดยท าการแจกแบบส ารวจความคิดเห็น 
“คุณลักษณะพื้นฐานของบัณฑิตทางการบัญชีที่
ธุรกิจต้องการ” ในช่วงเดือน มี.ค. 2563 

4) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานในการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อสรุปผลจากการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งผลการส ารวจ พบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญในเรื่องความรู้และ
ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี ทักษะทางด้าน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี ความรู้ทางด้านภาษี
อากร ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ
ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม หลังจากนั้น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยน า
ข้อสรุปจากการส ารวจดังกล่าวมาท าการ
วิ เคราะห์เพื่อออกแบบและปรับปรุงสาระ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การปรับโครงสร้างและแผนการเรียนของ
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

    2. การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง  

    3. การเพิ่มรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น การบัญชีส าหรับ
ธุรกิจร้านอาหาร การบัญชีส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
และเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน เป็นต้น  

5) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนจัด
กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร ในระหว่างเดือน ส.ค. 
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2563 โดยก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 4 
ท่าน ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์)   

    2. ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ (อยู่ระหว่างการติดต่อ)  

     3. ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (นักบัญชีอาวุโส
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)) 

     4. คุณศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการบริหาร 
บริษัท ส านักงานบัญชสีามสบิสีอ่อดิต จ ากัด) 

 
3. การประเมินกระบวนการ 
      หลังจากการตรวจสอบและประเมินกระบวน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรแล้วพบว่า หลักสูตรมีปัญหาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็น 
“คุณลักษณะพื้นฐานของบัณฑิตทางการบัญชีที่
ธุ รกิ จต้ องการ” ซึ่ ง ตามระบบและกลไก
ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ในการออกแบบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (20 ก.พ. 
2563) แต่ เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถาม
กลับมาน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ หลักสูตรจึง
ขยายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามออกไปถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2563 

 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดยมี
การขยายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจาก 60 วันเป็น 90 วัน นับตั้งแต่
วันที่หลักสูตรได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานในการออกแบบหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหา
อัตราการตอบกลับต่ าจากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีการ
ก าหนดวิธี ในการเพิ่มอัตราการตอบกลับจาก
แบบสอบถามเพิ่มเติม เช่น การก าหนดให้มีการส่ง
แบบสอบถามครั้งที่ 2 ไปยังผู้ใช้บัณฑิตที่ยังไม่ส่ง
จดหมายตอบกลับ เป็นต้น 
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 

เป้าหมาย : 1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
รายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการสอบบัญชี  
               2. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ มคอ.2 จ านวน 
2 ครั้งต่อปีการศึกษา ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก 

3) ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรด า เนินการ
ปรับปรุงแผนการสอนในรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้
สาระรายวิชาทางด้ านทฤษฏีและปฏิบั ติ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
วิชาชีพบัญชี ปัจจัยภายใน เช่น ศักยภาพของ
นักศึกษา ความสอดคล้องของแผนการเรียนกับ
แผนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
และผลการประ เมิ น รายวิ ช า ในแต่ ล ะปี
การศึกษา รวมทั้งปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ใน
ปัจจุบัน หลังจากนั้นด าเนินการแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนที่เก่ียวข้องทราบและน าไปปฏิบัติ 

4) ในกรณีต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมทั้งค าอธิบาย
รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย ผู้แทน
จากสภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์  ผู้ แทนจากผู้ ใช้บัณฑิ ต 
ผู้ปกครอง และนักศึกษา มาด าเนินการวิพากษ์
หลักสูตร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปรับปรุง
หลักสูตรแล้วเสร็จ 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ามูลที่ได้รับจาก
การวิพากษ์หลักสูตรท าการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร และด าเนินการจัดส่งหลักสูตรที่ผ่าน

- รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 22 ก.ค. 2562 เร่ือง การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปจัจัย
ภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อ 
มคอ.2  
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การปรับปรุงแก้ไขแล้วให้กับทางคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่วิพากษ์หลักสูตรแล้วเสร็จ 

6) คณะน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย  
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เพื่ออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ในกรณีที่ต้องมี
การน าส่งส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.) ให้น าส่งภายใน 90 วัน หลังจากผ่านการ
อนุมัติจาก สกอ. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าส่ง
หลักสูตรต่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 22 ก.ค. 2562 เพื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่อาจส่งผลต่อ มคอ.2 โดยผลการประชุมให้
ข้อสรุปว่า ในปีการศึกษานี้ เนื่องจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 
16) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 TFRS 7 และ TFRS 
9) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 ทาง
หลักสูตรจึงก าหนดให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานดังกล่าวไว้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 การบัญชีขั้นสูง 2 และ
สัมมนาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งแนะน าให้นักศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การ
อบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น 
 
3. การประเมินกระบวนการ 
    หลังจากการตรวจสอบและประเมินกระบวน 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้
ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ แล้วพบว่า เนื่องจาก
เนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมีความซับซ้อนเป็น
อย่างมาก ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องจึงประสบปัญหาในการอธิบายแนวคิด
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และวิธีการให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจนในเชิงลึก  
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดยใน
กรณีที่ เนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่มีความซับซ้อนและต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
หลักสูตรควรระบุให้มีการเพิ่มการจัดอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกไว้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาได้
มีความรู้ในเชิงลึกและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

5.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การก าหนดผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย: เพื่อให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่ตรงกับวุฒิ
การศึกษา ความช านาญ คุณสมบัติเฉพาะทางหรือ
มีประสบการณ์การท างาน และผลงานวิชาการ
โดยตรงที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอน และมีจ านวน
ครบตามรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 
1. ระบบและกลไก  
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับ

ฝ่ายวิชาการคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการ    
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตาม
โ ค ร ง ส ร้ า ง หลั ก สู ต ร ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดการ
เรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่เปิดในแต่ละ
ภาคการศึกษา เพื่อจัดกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร
และนอกหลักสูตร  ส าหรับรายวิชานอก
หลักสูตรจะพิจารณาว่าเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับคณะและหน่วยงานใด 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัด
ผู้สอนโดย 
1. รายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี จะ

พิ จ า ร ณ า ผู้ ส อ น จ า ก วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า 
คุณสมบัติ เ ฉพาะทาง  ความช านาญ 
ประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการของ
ผู้สอน รวมทั้งผลการประเมินผู้สอน ใน
กรณีที่ผู้สอนมีภาระงานสอนในวิชานั้น ๆ 
มาก่อน โดยผู้สอนต้องมีผลการประเมินใน
การสอนครั้งล่าสุดไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน
จึงจะสามารถสอนในรายวิชานั้น ๆ ได้ 

2. รายวิชาที่อยู่นอกหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ รายวิชาที่อยู่ในสังกัดคณะเดียวกัน 
และรายวิชาที่อยู่นอกสังกัดคณะ  

         รายวิชาที่อยู่ ในสังกัดคณะ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประสานโดยตรงกับ
ฝ่ายวิชาการของคณะ เพื่อด าเนินการจัดหา
ผู้สอนตามรายวิชาของหลักสูตร โดยทาง
หลักสูตรจัดประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการ
คณะเพื่อร่วมพิจารณาจัดหาผู้สอนในแต่ละ

-  ร า ย ง านกา รป ระชุ ม อ า จ า รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คร้ังที่ 1/2562 
วันที่  22 ก.ค. 2562 และครั้ งที่  
3/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เรื่อง 
การก าหนดผู้สอนประจ าปีการศึกษา 

- รายงานสรุปผลการจัดผู้สอนในแต่
ละรายวชิา 

- รายงานสรุปประวัติการสอน ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท างาน 
( มคอ .2  หลั กสู ต รบัญชีบั ณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- รายงานคุณสมบตัิอาจารยผ์ู้สอน 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
รายวิชา ตอนเรียน จากวุฒิการศึกษา 
คุณสมบั ติ เ ฉพาะทา ง  ความช าน าญ 
ประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการของ
ผู้สอนตามความต้องการของหลักสูตร  

              รายวิชาที่อยู่นอกสังกัดคณะ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรด าเนินการติดต่อกับผ่าน
ระบบการจัดท าบันทึกข้อความระบบ E-
office ให้กับทางคณบดีในแต่ละคณะเพื่อ
แจ้งความประสงค์ในการขอผู้สอนส าหรับ
รายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
คณะ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแจ้ง
ความประสงค์ในการขอผู้สอนโดยพิจารณา
จากวุฒิการศึกษา  คุณสมบัติเฉพาะทาง 
ความช านาญ ประสบการณ์ท างานหรือ
ผลงานทางวิชาการของผู้สอน ที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาที่จัดสอน 

         ทั้ งนี้  อาจารย์ผู้ สอนต้องมีผลการ
ประเมินในการสอนครั้งล่าสุดไม่ต่ ากว่า 
3.50 คะแนนจึงจะสามารถสอนในรายวิชา
นั้น ๆ ได้ 

    3. ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่เคยสอนรายวิชา
นั้นมาก่อน ทางหลักสูตรจะพิจารณาผู้สอนที่
มีคุณวุฒิสอดคล้องกับรายวิชาที่ท าการสอน/
หรือมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชานั้น ๆ  
ไม่ต่ ากว่า 2 ปีแทน      

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์
ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาค
การศึกษา  

 

2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1) อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายวิชาการประจ าหลักสูตร

ประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับฝ่าย
วิชาการของคณะ หลังจากนั้นด าเนินการบันทึก
ข้ อมู ลการเปิ ดรายวิ ชาผ่ านระบบบริ หาร
การศึกษาให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 
1/2562 ช่วงเดือน ก.ค. 2562 และ 2/2562 ช่วง
เดือน พ.ย. 2562  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมรายวิชา
เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย 
1.รายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี  
   หลักสูตรท าการแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 4 
สาขาหลัก ได้แก่ บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
สอบบัญชี  และการบัญชีภาษีอากร  ทาง
หลักสูตรด าเนินการก าหนดผู้สอนให้มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 
โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมินผู้สอนในปี
ที่ผ่านมาในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
ไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100   
2. รายวิชาที่อยู่นอกหลักสูตร แต่เป็นรายวิชาที่
อยู่ในสังกัดคณะเดียวกับหลักสูตรบัญชี  
    อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรท าการ
รวบรวมรายวิชาน าส่งให้กับฝ่ายวิชาการคณะ 
และจัดประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้น โดยจะพิจารณาจากความรู้ 
ความช านาญ และการส่งผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาดังกล่าว เช่น วิชาหลักการ
ตลาด จะพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจที่มีวุฒิการศึกษาคือบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การตลาด) เป็นผู้สอนในรายวิชา
ดังกล่าว หรืออาจจะพิจารณาจากประสบการณ์
ของอาจารย์ที่สอนซึ่งมีประสบการณ์ท างาน
ด้านการตลาด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนที่มีผลการ
ประเมินผู้สอนในปีที่ผ่านมาในทุกรายวิชาไม่ต่ า
กว่า 3.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  

    3. รายวิชารายวิชานอกสังกัดคณะ เช่น รายวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์  
   หลักสูตรด าเนินการติดต่อขออาจารย์ผู้สอน
ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยทางหลักสูตรจะ
ด าเนินการติดต่อผ่านระบบ E-office เพื่อขอ
ผู้สอนตามความต้องการของหลักสูตร เช่น 
อาจา รย์ มี คุณวุฒิ ท า งด้ านวิ ทยาศาสต ร์
มหาบัณฑิต (สถิติ) หรือมีผลงานทางวิชาการใน
การเขียนต ารา “สถิติธุรกิจ” โดยอาจารย์ผู้สอน
ที่มีผลการประเมินผู้สอนในปีที่ผ่านมาในทุก
รายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
100 

3) อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายวิชาการประจ าหลักสูตร
สรุปผลการจัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชา และ
ด าเนินการบันทึกข้อมูล ชื่อผู้สอน ตอนเรียน 
และเวลาสอน ที่มอบหมายให้กับอาจารย์ผู้สอน
ลงในระบบบริหารการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ลงทะเบียนและทราบชื่ออาจารย์ผู้สอน ในภาค
การศึกษาที่ 1/2562 ช่วงเดือน ก.ค. 2562 และ 
2/2562 ช่วงเดือน พ.ย. 2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัด

ประชุมอาจารย์ผู้สอนส าหรับภาคเรียนที่  
1/2562 ในวันที่ 23 ก.ค. 2562 และภาคเรียน
ที่ 2/2562 ในวันที่ 23 ธ.ค. 2562 เพื่อแจ้ง
นโยบายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

 
 

3. การประเมินกระบวนการ 
หลังจากการตรวจสอบและประเมินกระบวน 

การพิจารณาก าหนดผู้สอนแล้วพบว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีความเหมาะสม
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางรายวิชาทางหลักสูตร
เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชามีความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในแต่ละหัวข้อ การจัด
ผู้สอน 1 คนต่อ 1 ตอนเรียนจึงอาจมีประสิทธิผล
ไม่เท่ากับการจัดกลุ่มผู้สอนจ านวน 2-3 คนต่อ 1 
ตอนเรียน  

 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
หลักสูตรมีเพิ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ โดยในรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะที่
หลากหลาย ทางหลักสูตรได้พิจารณาจัดอาจารย์
ผู้สอนซึ่ งมีความรู้ความสามารถและทักษะที่
แตกต่างกันจ านวน 2-3 คน  ร่วมสอนในรายวิชา
เดียวกัน เช่น วิชาการวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี 
ห ลั ก สู ต ร พิ จ า ร ณ า ผู้ ส อ น ที่ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ในการท างานวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณจ านวนอย่างละ 1 คน เป็นต้น 
 

การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 
 
- การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4   

เป้าหมาย : 1. เพื่อให้ได้  มคอ.3 และ มคอ.4 
ครบถ้วนทุกรายวิชาก่อนการเปิดภาคการศึกษาไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
               2. เพื่อให้ได้ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับ มคอ.2 และมีการปรับปรุง
ตาม มคอ.5 ของปีการศึกษาก่อน 
 
1. ระบบและกลไก 
1)  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อ

วางแผนและแจ้งก าหนดการในการจัดท าและ
จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ประจ าปีการศึกษา 
โดยหลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ต้องมีการจัดท า  มคอ.3 และ มคอ.4 ให้

- รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และคร้ัง
ที่ 3/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2562 
เร่ือง การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 

- มคอ.2  
- มคอ.5 และมคอ.6 ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) 

- มคอ.3 และมคอ.4 ในทุกรายวิชา 
(ปีการศึกษา 2562) 
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สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
(ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ และแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา) รวมทั้งน าผล
การจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาที่ได้มี
การประชุมและสรุปผลของการจัดท า มคอ.5 
และ มคอ.6 ไว้ มาเป็นข้อเสนอแนะ แนวทาง
ในการปรับปรุง มคอ.3 และ  มคอ.4 ในปี
การศึกษาปัจจุบัน เพื่อให้รายวิชาดังกล่าวมี
ความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยแจ้งระยะเวลาในการน าส่ง
ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งเอกสารชี้แจง
การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้กับผู้สอนทุก
รายวิชาทั้งในและนอกคณะวิทยาการจัดการ 
เพื่อให้การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 มีความ
สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาท าการน าส่ง มคอ.
3 และ มคอ.4 โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมี
การลงรายมือชื่อ พร้อมทั้งระบุวันที่ในการจัดส่ง
ในเอกสารบันทึกการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
ที่หลักสูตรได้จัดท าขึ้น  

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการตรวจสอบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาที่เปิดในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยท าการตรวจสอบมคอ.3 และ 
มคอ.4 ว่ามีการน าส่งครบถ้วนทุกรายวิชา มี
เนื้อหาสอดคล้องกับ มคอ.2 และมีการปรับปรุง
ตาม มคอ.5 ของปีการศึกษาก่อน ในกรณีที่  
มคอ.3 และ มคอ.4 จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
ทางหลักสูตรจะส่งคืนผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อให้
ท าการแก้ไขและน าส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ฉบับ
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าส่ง มคอ.3 และ 
มคอ.4 ฉบับสมบูรณ์เข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (accounting.dusit.ac.th) และ
ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(http://acadamic.dusit.ac.th)  

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าและน าส่ง 
มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 19 

- เอกสารบันทึกการจัดส่ง มคอ.3 
และ มคอ.4 

- แผนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ
มคอ.4 
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ก.ค. 2562 และภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 19 ก.ค. 
2562 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการ
ตรวจนับ มคอ.3 และ มคอ.4 แล้วพบว่าได้รับ
ครบถ้วนทุกรายวิชา โดยในภาคเรียนที่ 1/2562 มี
จ านวน 25 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2562 มี
จ านวน 19 รายวิชา รวม 44 รายวิชา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการลงลายมือชื่อ พร้อมวันที่
ส่งในเอกสารบันทึกการจัดส่งทุกรายวิชา  

หลังจากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท า
การตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาของ มคอ.
3 และ มคอ.4 แล้วพบว่า 

1. ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของรายวิชาส่วน
ใหญ่สอดคล้องกับ มคอ.2  

2. มคอ.5 จากปีการศึกษาก่อนเปรียบเทียบกับ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ของปีการศึกษา 2562 แล้วไม่
พบข้อผิดพลาด  

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วจึงบันทึกข้อมูล 
มคอ.3 และมคอ.4 น าเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษา
และเว็บไซต์ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (http:// 
accounting.dusit.ac.th/tqf) เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบรายละเอียด มคอ.3 และมคอ.4 ผ่านทาง
ระบบดังกล่าว เมื่อท าการลงทะเบียนเรียน 
 
3. การประเมินกระบวนการ 
    ห ลั ง จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 แล้วพบว่า  ในปี
การศึกษา 2562 กระบวนการจัดท าและน าส่ง 
มคอ.3 และ มคอ.4 เป็นไปตามระบบและกลไกที่
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทาง
หลักสูตรเห็นว่าระบบและกลไกในปัจจุบันยังไม่
สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การ
สั่งปิดมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
เพิ่มขั้นตอนส าหรับสถานการณ์ไม่ปกติ  โดย
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.
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3 และ มคอ.4 โดยค านึงถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
และท าการน าส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ 
google drive ซึ่งจะมีการระบุวันที่และเวลาใน
การน าส่งเอกสารโดยอัตโนมัติ และหากเอกสาร
ต้องมีการแก้ไข ทางหลักสูตรจะติดต่ออาจารย์ผ่าน
ช่องทางอื่น ๆ เช่น Line หรือ email เป็นต้น 
 

- การก ากับกระบวนการเรียน 
การสอน  

เป้าหมาย: 1. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 ทุก
รายวิชา 
              2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการเรียน
การสอนส าหรับรายวิชาที่มีหลายตอนเรียนมี
มาตรฐานการสอน การวัดและประเมินผลเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัด

ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อก าหนดให้ผู้สอน
ด าเนินการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และ 
มคอ.4 โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน 
จ าเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้สอนอยู่เสมอ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการติดตาม 
ก ากับดูแล และประเมินผลกระบวนการเรียน
การสอนตามรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หรือไม่  
ในช่วงสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียนการสอนใน
แต่ละเทอมโดยใช้วิธีการ ดังนี้ 

    1. การใช้แบบสอบถามส าหรับผู้ เรียน และ
ผู้สอนในการประเมินตนเอง  

    2. การสังเกตุการณ์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่ อ

วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการติดตาม 
ก ากับดูแล และประเมินผลกระบวนการเรียน
การสอนประจ าภาคการศึกษา  

       
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
    ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ก าหนดให้ผู้สอนด าเนินการสอนให้เป็นไปตาม 
มคอ.3 และ มคอ.4 ในวันที่  23 ก.ค. 2562 

- มคอ.3 และมคอ.4 ในทุกรายวิชา 
(ปีการศึกษา 2562) 

- รายงานผลการก ากับกระบวนการ
เรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษา 
1/2562 และ 2/2562 

- รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 7 ต.ค. 
2562 และรายงานการประชุ ม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้ งที่  
4/2562 วันที่ 9 มี.ค. 2563 เรื่อง 
การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
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(ส าหรับเทอม 1/2562) และ 23 ธ.ค. 2562 
(ส าหรับเทอม 2/2562) ตามล าดับ หลังจากนั้น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการติดตาม 
ก ากับดูแล และประเมินผลกระบวนการเรียนการ
สอน โดยใช้แบบสอบถามกับทั้ งผู้ เรียนและ
อาจารย์ผ้สอน ในช่วงสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียน
การสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 21-27 
พ.ย. 2562 และภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันที่ 
22-28 เม.ย. 2563 โดยหลังจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการประเมินผลกระบวนการเรียนการ
สอนแล้วพบว่า  
    1. ในเทอม 1/2562 ผลจากแบบสอบถามแสดง

ว่าอาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละสัปดาห์มีหัวข้อ เนื้อหา และก าหนดการ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
หมวด 5 ในทุกรายวิชา 

    2. ในเทอม 2/2562 เนื่องจากสถานการณ์การ
แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว รั ส  COVID-19 ท า ง
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่ อง  แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการสอนใน
สถานการณ์ไม่ปกติ ลงวันที่ 16 มี.ค. 2563 โดย
ก าหนดให้มีการงดการเรียนการสอน ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 
 2563 เป็นต้นไป โดยอาจารย์ผู้สอนต้องน า
รายละเอียดของแต่ละรายวิชาขึ้นระบบ 
WBSC-LMS เพื่ อใช้สอนแบบ online แทน 
โดยผลจากแบบสอบถามแสดงว่า อาจารย์
ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์มีหัวข้อและก าหนดการไม่เป็นไปตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หมวด 5 อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ยังคงสอนโดยมี
เนื้อหาครอบคลุมตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ 
มคอ. 4  
 

3. การประเมินกระบวนการ 
ห ลั ง จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการก ากับกระบวนการเรียนการสอนแล้ว
พบว่าในเทอม 1/2562 การก ากับกระบวนการ
เรียนการสอน เป็นไปตามระบบและกลไกที่ก าหนด
ไว้ อย่างไรก็ตาม ในเทอม 2/2562 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การเรียนการสอน ในส่วนของ
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วิธีการสอน และก าหนดการในการสอนไม่เป็นไป
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4 นอกจากนี้การ
ใช้วิธีสังเกตการณ์กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้น ทางหลักสูตรเห็นว่า
ระบบและกลไกในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับ
สถานการณ์ที่ อ า จ เกิ ดขึ้ น  เ ช่ น  กา รสั่ ง ปิ ด
มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
หลักสูตรพิจารณาเพิ่มวิธีการในการติดตาม ก ากับ
ดูแล และประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน 
โดยการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าระบบ  
WBSC เพื่อตรวจสอบและประเมินความครบถ้วน
ของหัวข้อและเนื้อหาในแต่ละรายวิชาว่าเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
 

การจัดเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย : เพื่อจัดให้มี โครงการอย่างน้อย 1 
โครงการผ่านการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม หรือการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อ

ก าหนดรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาที่จะบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการ
วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาในการจัดการเรียน
การสอน ด้ วยโครงการ/กิจกรรมตลอดปี
การศึกษา โดยก าหนดให้มีการวางแผนล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมผู้
ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณา
รูปแบบกิจกรรมและด าเนินการระบุโครงการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอนใน มคอ.3 และ มคอ.4 

3) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุม
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ 

- รายงานสรุปผลโครงการ “ออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ส าหรับกลุ่มองค์กร
ชุมชน: การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
เพิ่มมูลค่าจากดอกกล้วยไม้ และ
ออก แ บ บ พั ฒ น าบ ร ร จุ หี บ ห่ อ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ด อ ก ก ล้ ว ย ไ ม้  
วิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา สวน
กล้วยไม้ลุงสุนันท์” 

- มคอ.3 วิชาการบัญชีต้นทุน 2   
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4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมด้วยอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชานั้นจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนงานที่ได้วางไว้ 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการประสานงาน
กั บอาจารย์ ผู้ สอนในรายวิ ชา อ่ืนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่ าวอย่างเป็น
ทางการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจถึงรูปแบบและกระบวนการในการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ท าการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดท าโครงการ 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
    ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท าการวิเคราะห์รายวิชาที่สามารถบูรณา
การการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม หรือ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้จ านวน 1 
รายวิชา คือ  รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ซึ่งมีการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2562 โดยทาง
หลักสูตรมีการจัดท า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ส าหรับกลุ่มองค์กรชุมชน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเพิ่มมูลค่าจากดอกกล้วยไม้ และออกแบบ
พัฒนาบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์จากดอกกล้วยไม้ 
วิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา สวนกล้วยไม้ลุง
สุนันท์” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการระบุไว้ใน มคอ.3 
ของรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 
7 และ 12 (ระหว่างเดือน ก.พ. – เม.ย. 2563) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการ
ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
การค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาสินค้า 

2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 
3. ให้นักศึกษาเกิดการบูรณาการความรู้สู่

งานวิจัยเบื้องต้น  
    หลังจากหลักสูตรประชุมท าความเข้าใจกับ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 แล้ว 
อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 
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     1. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ

และการประเมินผลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
ทุกคนรับทราบและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ  

     2. นักศึกษาชั้นปีที่  2 ประชุมเพื่อก าหนด
หน้าที่ในการท างานตามแผนงาน โดยมีการ
เลือกตัวแทนนักศึกษาจ านวน 10 คนเพื่อท า
หน้าที่เก็บข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนจอมทอง
พัฒนา สวนกล้วยไม้ลุงสุนันท์ ซึ่งมีการลงพื้นที่
จริงในวันที่ 9 ก.พ. 2563 และน าข้อมูลที่ได้มา
น าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคน ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 

     3. นักศึกษาทุกคนน าข้อมูลที่ ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาท าการวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสินค้า 
การค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาสินค้า
ที่เหมาะสม 

     4. นักศึกษามีการน าเสนอรูปแบบการพัฒนา
สิ นค้ า  ร วมทั้ ง ต้ นทุ นและราคาสิ นค้ าที่
เหมาะสมแก่อาจารย์ผู้สอน และผู้ เข้าร่วม
โครงการทุกคน โดยมีการวิเคราะห์ถึงปัญหา
และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ร่วมกัน ในวันที่ 
3 มี.ค. 2563 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
ประเมินผลงานนักศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ใน 
มคอ.3 

     5. นักศึกษาจัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผล
จากการประ เมินความพึ งพอใจ  พบว่ า 
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.25 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน) โดยนักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมนี้
ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการในการ
ค านวณต้นทุนและการก าหนดราคาสินค้าที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นักศึกษามี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าต้องการให้มีการ
ก าหนดจ านวนนักศึกษาลงพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อ
ช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาและมีการเก็บ
ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น หมายเหตุ: การ
ประเมินความพึงพอใจของวิสาหกิจชุมชนยัง
ไม่สามารถเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลและจัดท า
งานวิจัยได้ เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 
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(ตามแผนงานโครงการจะเสร็จสิ้นในเดือน 
ส.ค. 2563) 

 
3. การประเมินกระบวนการ 
    หลังจากการตรวจสอบและประเมินกระบวนการ
จัดเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว พบว่า 
ในทางปฏิบัติหลักสูตรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกลุ่มนักศึกษา ทั้งขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูล และขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ต้นทุนและการพัฒนาสินค้า อย่างไรก็ตาม หลักสูตร
ยังมิได้มีการระบุขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการไว้ อย่าง
ชัดเจนในส่วนของระบบและกลไก  
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
หลักสูตรมีการก าหนดขัน้ตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไว้
อย่างชัดเจน ตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และ
ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ด าเนินงานตามโครงการ
เสร็จสิ้นตามแผนงานที่ได้วางไว้ และมีการน าเสนอ
ผลงานต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้เข้าร่วมโครงการอ่ืน
ด้วย 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

5.2 3 คะแนน 3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย : 1. เพื่ อใ ห้มั่น ใจได้ว่ าผู้ สอนมี การ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และมีการให้น้ าหนักขององค์ประกอบใน
การประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
               2 .  เพื่ อใ ห้มั่น ใจได้ ว่ าผู้สอนมีการ
เลือกใช้กลยุทธ์และเครื่องมือในการประเมินผล
การเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
               3. เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาได้รับผล
การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อยู่
ในระดับไม่ต่ ากว่า 3.5 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบแผนการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 ให้มีความ
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาตามแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ รวมทั้งท าการพิจารณาความเหมาะสม
ของวิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน และ
สัดส่วนของการประเมินผล 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการทวนสอบผล
การเรียนรู้โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

    1.  การสังเกต/สอบถามผู้สอน และผู้เรียนในทุก
รายวิชา หรือตรวจชิ้นงาน/รายงานอ่ืน ๆ  

    2. การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ
กลางภาคและข้อสอบปลายภาคในทุก
รายวิชา (ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะของ
คณะวิทยาการจัดการ)  

    3. การทวนสอบข้อสอบกลางภาคและข้อสอบ
ปลายภาค ปีละ 1 ครั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาบัญชีจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน
รวมทั้ งผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอ่ืนมาร่วม
วิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ 

     4. แจ้งผลการวิเคราะห์ผลการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ ใ ห้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
เก่ียวข้องทราบอย่างเป็นทางการ 

- มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ. 6 
- รายงานสรุปโครงการเสริมความ
แกร่ งท า ง วิ ช า กา รและวิ ช าชี พ 
กิจกรรมที่ 4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน
การจัดการเรียนการสอน ส าหรับปี
การศึกษา 2562   

- รายงานสรุปการทวนสอบผลการ
เรียนรู้รายวิชาและหลักสูตร 

-  ร า ย ง านกา รป ระชุ ม อ า จ า รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 และรายงานการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครั้งที่ 5/2562 วันที่291 พ.ค. 2563 
เร่ือง การประเมินผลการเรียนรู้ 
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3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวิเคราะห์

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาจาก มคอ.5 และ 
มคอ.6 ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
และแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
      ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด าเนินการเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี้ 
      1. ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 ประจ าภาค
การศึกษา 1/2562 จ านวน 25 รายวิชา และ
ประจ าภาคการศึกษา 2/2562 จ านวน 19 รายวชิา 
โดยผลการตรวจสอบพบว่าทุกรายวิชามีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 สอดคล้องกับ
จุดเน้นของรายวิชาตามแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการ
ประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน และสัดส่วนของการ
ประเมินผลมีความเหมาะสมกับรายวิชา  
      2. ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการวิเคราะห์ผลการ 
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาจาก มคอ.5 และ มคอ.6 และการ
สอบถามอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน ส าหรับภาค
การศึกษา 1/2562 และภาคการศึกษา 2/2562 
ในช่วงสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียนการสอน โดยผล
จากการวิเคราะห์และติดตามผลพบว่า 
          - ส าหรับภาคการศึกษา 1/2562 ในทุก
รายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้
เป็นไปตาม Curriculum mapping ที่ก าหนดไว้ มี
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งมีสัดส่วนการประเมินผลเป็นไปตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3  
        - ส าหรับภาคการศึกษา 2/2562 ในทุก
รายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้
เป็นไปตาม Curriculum mapping ที่ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการสั่งงดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้อาจารย์
ผู้สอนต้องมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการให้คะแนน
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และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 
        - จากแบบสอบถามการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในภาพรวม พบว่า นักศึกษา
มีผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน ด้านความรู้อยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.69 คะแนน ด้านปัญญาอยูใ่น
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.71 คะแนน ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.87 คะแนน รวมคะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน 
      3. ตรวจข้อสอบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคในทุก
รายวิชาที่ส่งข้อสอบมายังหลักสูตรจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 29 รายวิชา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2562 
มีก าหนดการน าส่งและตรวจข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาคในวันที่ 12 ก.ย. 2562 และวันที่ 11 
ต.ค.  2562 โดยในภาพรวมข้อสอบมีความ
เหมาะสม มีเนื้อหาครอบคลุมตามที่ระบุไว้ใน
แผนการสอน และมีสัดส่วนคะแนนเป็นไปตาม
สัดส่วนของการประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 
ส าหรับในภาคการศึกษาที่ 2 ก าหนดการน าส่งและ
ตรวจข้อสอบกลางภาคในวันที่ 5 ก.พ. 2563 โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสม ส่วนข้อสอบปลายภาค 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บคะแนนและการ
สอบปลายภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
COVID-19 ทางหลักสูตรจึงปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบปลายภาค 
โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าส่งข้อสอบปลาย
ภาค รวมทั้งให้ระบุวิธีการจัดการสอบ มายัง
หลักสูตรผ่านทาง email แทน และหลักสูตรได้รับ
และด าเนินการตรวจสอบข้อสอบปลายภาคเสร็จ
สิ้นจ านวน 15 รายวิชา (จาก 16 รายวิชา ซึ่งไม่นับ
รวมรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปจ านวน 3 
รายวิชา) 
      4. การทวนสอบข้อสอบกลางภาคและข้อสอบ
ปลายภาค ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 ก.ค. 2563 ณ 
ห้อง 347 ห้องปฏิบัติการหลักสูตรบัญชี อาคาร 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี 
ได้แก่ ผศ.ดร.ชุตินุช อินทรประสิทธิ์  อาจารย์
ประจ าหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล 
(เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) และผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ ผศ.ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช 
มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ 
          
3. การประเมินกระบวนการ 
       หลั ง จ า กการตรวจสอบและประ เมิ น
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแล้ว พบว่า หลังจากหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ข้อสอบปลายภาค เทอม 2/2562 โดยก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนน าส่งข้อสอบปลายภาค รวมทั้งให้
ระบุวิธีการจัดการสอบมายังหลักสูตรผ่านทาง 
email นั้น หลักสูตรประสบปัญหาไม่ได้รับข้อสอบ
ปลายภาคในบางรายวิชา  
  
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
       หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
หลักสูตรเพิ่มข้อก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องน าส่ง
ต้นฉบับข้อสอบกลางภาคและปลายภาคที่ห้อง
หลักสูตร รวมทั้งต้องส่งส าเนาทั้ง .docx และ .pdf 
ทาง email ของหลักสูตรด้วย 
 

การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมาย: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดย  
              1. เกรดในแต่ละรายวิชามีการกระจาย
แบบเบ้ซ้าย (Left skewed distribution) หรือแบบ
ปกติ (Normal distribution) โดยนักศึกษาได้เกรด
ในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.5 (C+) ในจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละรายวิชา           
              2 .  นักศึกษาได้รับการประเมิน ให้
คะแนนจากผู้ประกอบการที่มีการรับนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไปฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 75) จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน          

- ร าย ง านสรุ ปผลการ สอบ Exit 
Examination 

- รายงานสรุปผลการเรียนรู้และความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานจากการ
ประเมินของผู้ประกอบการที่มีการ
รับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตไป
ฝึกงาน ส าหรบัปีการศึกษา 2562   

- มคอ.5 
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              3. นักศึกษาในแต่ละชั้นปีได้คะแนน
เฉลี่ ย ในการสอบประมวลความรู้ ในแต่ละปี
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    
 
ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่อง
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด 
และการกระจายของเกรด โดยการพิจารณา
เปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

    1. รายงานคะแนนดิบของแต่ละรายวิชา 
    2. มคอ.5 และ มคอ.6  
    3. มคอ.3 และ มคอ.4  
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิ เคราะห์และ

สรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเอกสารในข้อ 1) 

3) ส าหรับวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลจากแบบสอบถามที่ตอบโดย
ผู้ประกอบการที่มีการรับนักศึกษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตไปฝึกงานในปีการศึกษานั้น รวมทั้ง
จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ท าหน้าที่
เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ) อย่างน้อย 1 คน
มาร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึน
จากการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานระหว่าง
ศึกษา 

 4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการ
จัดการสอบประมวลความรู้เพื่อก าหนดรายวิชา
ที่จะท าการจัดสอบ โดยทางหลักสูตรก าหนดให้
มีการจัดการสอบประมวลความรู้ 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปี
ภาคศึกษานั้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอความร่วมมือ
จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่จะท าการจัด
สอบเพื่อให้ออกข้อสอบแบบปรนัยจ านวน 30 
ข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชา  

    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการสอบ
ประมวลความรู้ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ชั้น
ปีละอย่างน้อย 3 รายวิชาต่อภาคการศึกษา 
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โ ด ยกา รสุ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบ เป็ น ร ะ บ บ 
(Systematic Random Sampling) ส าหรับ
แต่ละรายวิชาจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 25 
ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

    3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์และสรุปผล
การสอบประมวลความรู้  

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลสรุปที่ได้จาก 
ผลสรุปจากข้อ 2) ผลสรุปจากข้อ 4) และการ
สอบประมวลความรู้ มาสังเคราะห์เพื่อก าหนด
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนที่
สามารถช่วยให้นักศึกษาได้รับผลการเรียนรู้
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
โดยก าหนดให้ผู้สอนน าแนวทางการปรับปรุงการ
เรียนการสอนดังกล่าวมาด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขใน มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษาถัดไป 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
1)  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา จากรายงานคะแนน
ดิบของแต่ละรายวิชา มคอ.5 และมคอ.6 โดย
เทียบกับ มคอ.3 และ มคอ.4 พบว่ารายวิชาส่วน
ใหญ่มีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามเกณฑ์ที่
ระบุไว้ครบถ้วนทุกรายวิชา โดยเกรดในแต่ละ
รายวิชามีการกระจายแบบเบ้ซ้าย (Left skewed 
distribution) ห รื อ แ บ บ ป ก ติ  (Normal 
distribution) โดยนักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ได้เกรดในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 
2.5 (C+) อย่างไรก็ตาม มีรายวิชาจ านวน 1 
รายวิชา ได้แก่ วิชาการสถิติธุรกิจ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 จ านวน 29 คนจากจ านวนทั้งหมด 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.77 ได้รับผลการเรียน (เกรด) 
อยู่ในช่วงต่ ากว่า C ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายวิชาที่มี
การกระจายของเกรดไม่ปกติ (มีการกระจาย
แบบเบ้ขวา) เนื่องจากนักศึกษามีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ไม่ดีพอ จึงส่งผลให้ไม่สามารถจ า
สูตรได้ และไม่เข้าใจบทเรียนเท่าที่ควร  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหาแนวทางการ
แก้ไขส าหรับรายวิชาที่มีปัญหาในการท าให้เด็ก
มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง 
โดยในรายวิชาสถิติธุรกิจ ทางหลักสูตรปรึกษา
กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
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ปัญหา โดยพิจารณาให้มีการเพิ่มแบบฝึกหัด
และจัดให้มีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์  

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ผลคะแนนจากผู้ประกอบการที่มี
การรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตไปฝึกงาน 
โดยในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่  4 
ได้ รั บคะแนนเฉลี่ ยจากการประเมิ นของ
ผู้ประกอบการในระดับ 88 คะแนน ซึ่งไม่น้อย
กว่าเป้าหมาย 75 คะแนน ตามที่ก าหนดไว้ 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรายวิชาที่
จะท าการจัดการสอบประมวลความรู้ ในปี
การศึกษา 2562 จ านวน 26 รายวิชา (14 
รายวิชาในภาคเรียนที่ 1 และ 12 รายวิชาใน
ภาคเรียนที่ 2 จาก 44 รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562) คิดเป็นร้อยละ 59.09 ของ
รายวิชาทั้งหมด โดยทางหลักสูตรก าหนดให้มี
จั ด กา รสอบประมวลความรู้  โ ดยมี ก า ร
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

    1. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนทั้ง 26 รายวิชาที่
จะท าการจัดสอบเพื่อให้ออกข้อสอบแบบ
ปรนัยจ านวน 30 ข้อที่ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมดในรายวิชา  

    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการ
จัดการสอบประมวลความรู้ ให้กับนักศึกษา
ทุกชั้นปี โดยรายละเอียดในการสุ่มตัวอย่างมี
ดังนี้ 

         - ชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน (จากนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ทั้งสิ้นจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.44) 

         - ชั้นปีที่ 2 จ านวน 31 คน (จากนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 ทั้งสิ้นจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00) 

         - ชั้นปีที่ 3 จ านวน 15 คน (จากนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ทั้งสิ้นจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.72) 

          - ชั้นปีที่ 4 จ านวน 62 คน (จากนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ทั้งสิ้นจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.92) 

     3. ผลจากการท าการสอบประมวลความรู้  
พบว่าในภาพรวมรายละเอียดผลคะแนนการ
สอบประมวลความรู้ มีดังนี้ 
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        - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 7 รายวิชาได้

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา 21.23 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 70.77 

        - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 7 รายวิชาได้
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา 22.35 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 74.50 

        - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 8 รายวิชาได้
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา 21.29 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 70.97 

        - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 4 รายวิชาได้
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา 21.78 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 72.60 

         จากผลคะแนนดังกล่าวข้างต้น คะแนนเฉลี่ย
ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เป็นไปตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรได้วางไว้ คือ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

 
3. การประเมินกระบวนการ 
         หลั งจากการตรวจสอบและประ เมิน
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาแล้ว พบว่า หลักสูตรไม่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสรุปผลจากแบบสอบถามที่ตอบ
โดยผู้ประกอบการที่มีการรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตไปฝึกงานในปีการศึกษานี้ ได้  เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ให้ เรี ยกนักศึกษาที่ ไปฝึกงานกลับจากสถาน
ประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษาฝึกงานไม่ครบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้และสถานประกอบการไม่
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาได้
ครบทุกคน 
  
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
      หลักสูตรพิจารณาเห็นควรให้มีการเพิ่มวิธีการ
ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาในกรณีที่สถาน
ประกอบกา ร ไ ม่ ส า ม า รถป ระ เมิ น ผล ต า ม
แบบสอบถามที่ทางหลักสูตรได้จัดท าขึ้นได้ โดยทาง
หลักสูตรจะมีการมอบหมายงานอ่ืน เช่น การ
ฝึกงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือการ
จัดท ารายงานเพื่อใช้ในการประเมินแทน เป็นต้น 
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การก ากับการประเมินการ
จั ด ก า ร เ รี ย นกา รส อน แ ล ะ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เป้าหมาย : 1. เพื่อให้ได้  มคอ.5 และ มคอ.6 
ครบถ้วนทุกรายวิชาหลังการสอบปลายภาคไม่เกิน 
2 สัปดาห์ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับ มคอ.3 มคอ.
4 และ มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
               2. เพื่อให้ผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.5 
               3. เพื่อให้ได้ มคอ.7 รอบ 12 เดือน
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งก าหนดการใน

การจัดท าและจัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ประจ าปี
การศึกษา โดยหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
น าส่งมคอ.5 และ มคอ.6 หลังการสอบปลายภาค
ไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการ
ลงรายมือชื่อ พร้อมทั้งระบุวันที่ในการจัดส่งใน
เอกสารบันทึกการจัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ที่
หลักสูตรได้จัดท าขึ้น ส าหรับผลส ารวจความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมิน
ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ในวันที่  15 ม.ค. ของปี
ถัดไป และส าหรับภาคเรียนที่ 2 ก าหนดให้
ส่งผลการประเมินในวันที่ 31 พ.ค. 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการตรวจสอบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ในรายวิชาที่เปิดในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยท าการตรวจสอบมคอ.5 และ 
มคอ.6 ว่ามีการน าส่งครบถ้วนทุกรายวิชา และมี
เนื้อหาสอดคล้องกับ มคอ.3  

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการวิเคราะห์
รายละเอียดใน มคอ.5 และ มคอ.6 ท าการ
ประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุง
ผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปผลรายวิชาที่ผล
การเรียนไม่ปกติ และข้อสรุปข้อคิดเห็นของ
ผู้สอนเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอน
ในอนาคต 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าส่ง มคอ.5 และ 
มคอ.6 ไปยังคณะวิทยาการจัดการ 

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งให้นักศึกษา
ท าแบบประเมินเพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน ที่ท าการประเมิน
ทางด้านการวางแผนการสอน ด้านเทคนิคและ

- รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
(มคอ.7) 

- รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปัจจุบันที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
วิธีการสอน ด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของเนื้อหารายวิชา ด้านการใช้สื่อการสอน 
ด้านการประเมินผล และด้านคุณลักษณะ
ผู้สอน โดยการประเมินผ่านทางเว็บไซด์ 
www.eassessment.dusit.ac.th  

6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดย
การจ ัดท า  มคอ .7 เพื ่อ ร ายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 

7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้มีการ
ประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนจากผู ้ม ีส ่วนได ้เส ีย  เช ่น  ผู ้ใช ้บ ัณฑิต 
บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 

8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
หลังสิ้นภาคการศึกษา ภายใน 60 วัน และ
จัดส่งให้คณะ 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งวันส่ง มคอ.5 

และ มคอ.6 พร้อมทั้งผลส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบโดยในภาคการศึกษา 1/2562 ก าหนดส่ง
ภายในวันที่  27 ธ .ค .  2562  และในภาค
การศึกษา 2/2562 ก าหนดส่งภายในวันที่ 25
พ.ค. 2563 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการตรวจสอบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 โดยได้ผลสรุปจากการ
ต รวจสอบทุ ก ร า ย วิ ช าที่ เ ปิ ด สอน  ดั งนี้   
ภาคการศึกษา 1/2562  

    1. ชั่วโมงการสอนจริงไม่แตกต่างจากแผนการ
สอนทุกรายวิชา 

    2. หัวข้อที่สอนครอบคลุมตามแผนการสอนทุก
รายวิชา 

    3. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของทุกรายวิชา 

    4. อาจารย์ผู้สอนรายงานความก้าวหน้าของการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอไว้ใน
รายวิชาครั้งที่ผ่านมา เช่น ได้มีการปรับ
เนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีการจัดท าต าราจนแล้ว



89 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
เสร็จ  มีการจัดสอนเสริมและเพิ่มกิจกรรม
ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 

  
    ภาคการศึกษา 2/2562  
    1. ชั่วโมงการสอนจริงแตกต่างจากแผนการสอน

อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 โดย
อาจารย์ส่วนใหญ่มีการปรับแผนการสอนให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

    2. หัวข้อที่สอนครอบคลุมตามแผนการสอนทุก
รายวิชา 

    3. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการสอนแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ WBSC โปรแกรม MS 
Teams และโปรแกรม Zoom  

    4. อาจารย์ผู้สอนรายงานความก้าวหน้าของการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอไว้ใน
รายวิชาครั้งที่ผ่านมา เช่น ได้มีการปรับ
เนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีการจัดท าต าราจนแล้ว 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลจากแบบ
ประเมินเพื ่อส ารวจความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา โดยใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการ
จ ัดการเร ียนการสอนของอาจารย ์ผู ้สอน
จ านวน 18 คน จาก 20 รายวิชา (ยกเว้น
รายวิชาในหมวดการศึกษาทั ่วไป) ในภาค
เรียนที ่ 1 อยู ่ในระดับ 4.35 คะแนน  และ
อ า จ า ร ย ์ผู ้ส อนจ า น วน  1 6  ค น จ า ก  19 
รายวิชา (ยกเว้นรายวิชาในหมวดการศึกษา
ทั ่วไป) ในภาคเรียนที ่ 2 อยู ่ในระดับ 4.14 
คะแนน ตามล าดับ  

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และจัด
ให้มีการประเมินผลกา รด า เ น ิน ง านของ
หลักสูตรในเดือน ก.ค. 2563 

 
3. การประเมินกระบวนการ 
     ห ลั ง จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7)  แล้วพบว่า  ในภาคการศึกษา 
1/2562 กระบวนการน าส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
เป็นไปตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็
ตาม ในภาคการศึ กษา  2/2562 เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
ทางหลักสูตรเห็นว่าระบบและกลไกในปัจจุบันยัง
ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
การสั่งปิดมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
      หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไก โดย
เพิ่มขั้นตอนส าหรับสถานการณ์ไม่ปกติ  โดย
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 
ผ่านระบบ google drive ซึ่งจะมีการระบุวันที่และ
เวลาในการน าส่งเอกสารโดยอัตโนมัติ แทนการ
น าส่งต้นฉบับที่ห้องหลักสูตร 
 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

5.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตามตัวบ่งชี้  
                มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 
* ** หลักฐานอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

โดยในปีการศึกษา 2562  มีการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
5 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.ค. 62 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 7 ต.ค. 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 
ธ.ค. 62 ครั้งที่ 4 วันที่ 9 มี.ค. 63 และ
ครั้ งที่  5 วันที่  29 พ.ค. 63 โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมในแต่ละคร้ังครบทั้ง 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

  รายงานการประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
ม ค อ . 2  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ แ ห่ งชาติ  หรื อ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

หลักสูตรได้จัดท า มคอ.2 หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
สภาวิชาชีพบัญชีและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยผ่าน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 19 มี.ค. 2562 และได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 
ก.ค. 2562 

  มคอ.2 หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

3) มี รายละเ อียดของรายวิชา และ
ร า ยละ เ อี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ประสานงานและจัดท า มคอ.
3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษา 
2562 จ านวน 44 รายวิชา (ภาคเรียน
ที่ 1/2562 จ านวน 25 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่  2/2562 จ านวน 19 
รายวิชา )  ครบถ้วนก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2 สัปดาห์ และรวบรวม
จัดส่งมหาวิทยาลัย 

  เอกสารบันทึกการจัดส่ง 
มคอ.3 และ มคอ.4 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรก ากับติดตามให้อาจารย์
ผู้สอนจัดส่ง มคอ.5 ของปีการศึกษา 
2562 ให้ครบถ้วนทั้ง 44 รายวิชา 
(ภาคเรียนที่  1/2562 จ านวน 25 
รายวิชา และภาคเรียนที่  2/2562 
จ านวน 19 รายวิชา) ภายใน 14 วัน
หลั ง สิ้ น สุ ดภาคการศึ กษา  และ
รวบรวมจัดส่งมหาวิทยาลัย 

  เอกสารบันทึกการจัดส่ง 
มคอ.5 และ มคอ.6 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 
* ** หลักฐานอ้างอิง 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรจัดท า มคอ.7 เสร็จสิ้นใน
เดือน ก.ค. 2563 

  มคอ.7 

6) มี ก า ร ท ว น ส อบ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  การสอบถามผู้สอน และ/หรือ 

ผู้เรียนในทุกรายวิชา 
2. การตรวจสอบและการปรับปรุง

แก้ ไขข้อสอบกลางภาคและ
ข้ อสอบปลายภาค  ( ยก เ ว้ น 
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะของ
คณะวิทยาการจัดการ) จ านวน 
29 รายวิชา 

3. การทวนสอบข้อสอบกลางภาค
และข้อสอบปลายภาค ปีละ 1 
คร้ัง จ านวน 16 รายวิชา จาก 44 
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2562 (คิดเป็นร้อยละ 36.36) 
โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกในสาขาการบัญชีอย่าง
น้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาอื่นอย่างน้อย 1 คน มาร่วม
วิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ 

4 .  ก า ร จั ด ก า ร ส อบ  Exit Exam 
จ านวน 26 รายวิชาจาก 44 
รายวิชาที่ เปิดสอนในปี 2561 
(คิดเป็นร้อยละ 59.09) โดยทาง
หลักสูตรก าหนดให้มีจัดการสอบ 
Exit Examination 2 คร้ัง/ปี  

5. หลักสูตรท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลจากแบบสอบถามที่ตอบ
โดยผู้ ประกอบการที่ มี การรับ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตไป
ฝึกงานในปีการศึกษานั้น รวมทั้ง
จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย ก า ร เ ชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ท า
หน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ) 
อย่างน้อย 1 คนมาร่วมแสดง

  - รายงานสรุปโครงการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 

- รายงานสรุปผลการสอบ 
Exit Examination 
ประจ าปี 2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 
* ** หลักฐานอ้างอิง 

ความเห็นเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จ า ก ก า ร ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ฝึ ก
ปฏิบัติงานระหว่างศึกษา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

หลักสุตรมีการพัฒนา/ปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 
ดังนี ้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   - รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนัก

บัญชี หลักสูตรมีการก าหนดให้
นักศึกษาท าการศึกษาบทเรียนด้วย
ตนเองเพิ่มเติมผ่านการใชโ้ปรแกรม 
English Discoveries Online  

  -  รายวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 
หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมี
การสอนเสริมและให้ท าแบบฝึกหัด
เพิ่มเติมในบางหัวข้อ 

2. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้  
   - รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
และรายวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ปรับปรุงสัดส่วนการประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นคะแนนสอบกลางภาคร้อย
ละ 40 และคะแนนสอบปลายภาค
ร้อยละ 30 

  - รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้
จากนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน และ
ผู้ประกอบการ 

- มคอ.7 ปีการศึกษา 
2561 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

- N/A 
 

  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้ท าหน้าที่
รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มี
จ านวน 5 คน ได้เข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ครบ
ทั้ ง  5  คน  คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  100 
ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ผศ.
สวรรยา พิณเนียม ผศ.สนธยา 
เรืองหิรัญ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสง
อารีย์ และผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติ
กุล เข้ารับการอบรม เรื่อง การ
พัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการ

  รายงานสรุปผลการอบรม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 
* ** หลักฐานอ้างอิง 

ด าเนินธุรกิจกับประเทศจีน วันที่ 
28 พ.ย .  2562 ณ ห้องประชุม
กาหลา โรงแรมดุสิตเพลส จัดโดย 
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 2. ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สุริษา 
ประสิทธิ์แสงอารีย์ และผศ.สนธยา 
เรืองหิรัญ เข้ารับการอบรม เรื่อง 
การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ 
Active Learning ด้ ว ย ร ะ บ บ  
WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้อง 11302 จัดโดย ส านักส่งเสริม
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 3. ผศ.สวรรยา พิณเนียม เข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม  เ รื่ อ ง  ช ว น คิ ด 
Reflective Learning วั น ที่  4 
ตุ ล า คม  2562  ณ  ห้ อ ง  301 
อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน จัดโดย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

   4. ผศดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ผศ.
สวรรยา พิณเนียม และผศ.ดร.ณัฐ
พรรณ ตันติกุลเข้ารับการอบรม 
เ รื่ อ ง  โ คร งกา รสร้ า งนั กบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่ วันที่ 26-28 ก.พ. 
2563 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนา
ธุ รกิจการค้ า  ชั้ น  6  กระทรวง
พาณิชย์ สนามบินน้ า จัดโดย กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี )  ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีจ านวน 1 
คน คือ นางชญานัญ ภุมมะกาญจนะ 
ซึ่ งได้ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100 คือ  
1. การอบรมเชิงปฏิบั ติการ การ

พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก LESS (Less 

  รายงานสรุปผลการอบรม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 
* ** หลักฐานอ้างอิง 

Emission Support Scheme : 
LESS) ภายในมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
ห้องประชุม  (ชั้ น  5 )  อาคาร
ส านักงานมหาวิทยาลัย 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- N/A  หมายเหตุ: หลักสูตรยังไม่
มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาส าหรับหลักสูตร
บัญชบีัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
จึงยังไมไ่ด้ประเมนิดัชนี
บ่งชีผ้ลการด าเนินงานใน
ข้อนี้ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- N/A  หมายเหตุ: หลักสูตรยังไม่
มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาส าหรับหลักสูตร
บัญชบีัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
จึงยังไมไ่ด้ประเมนิดัชนี
บ่งชีผ้ลการด าเนินงานใน
ข้อนี้ 

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9   
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปนีี้ 100   
หมายเหตุ :  *  แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ  

     ** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
5.4 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  (น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ 
แก้ไข 

หลักฐาน
อ้างอิง 

สถิติธรุกิจ 1/2562 นักศึกษามี
ระดับผลการ
เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ
ต่ ากว่า C  
จ านวน 29 
คนจาก
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 ทั้งหมด 
62 คน คิด
เป็นร้อยละ 
46.78 

ได้ด าเนินการ
ทวนสอบผล
คะแนนแล้วโดย
อาจารยผ์ู้สอน
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

นักศึกษามี
พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ไม่
เพียงพอ  

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรึกษา
กั บ อ า จ า ร ย์
ผู้ ส อ น  แ ล ะ
ก าหนดให้มีการ
ท าแบบฝึกหัด
เพิ่มเติมและจัด
ให้มีการทดสอบ
ย่อยทุกสัปดาห์ 

 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐานอ้างอิง 
ไม่ม ี     

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 
ไม่ม ี      
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ5 ของแตล่ะวิชา) 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
มคอ.5 รหัส 59 
3604201 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

1/2562   ผู้สอนควรให้นักศึกษาทีย่ังวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์มาพบ นอกเวลา
เรียน เพื่ออธิบายเพิ่มเตมิให้เฉพาะคนหรือ
กลุ่ม 

มคอ.5 

3824902 สัมมนา
วิชาชีพบัญชี 

1/2562   1. จัดประชุมวิพากย์ มคอ.3เพื่อรับฟัง
ความเห็นของอาจารย์ในหลักสูตรแล้วน ามา
ปรับปรุ งการจัดการ เรี ยนการสอนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
2. ควรให้มีการเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับบัญชี
จริงๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด แล้วน า
เรื่องที่สัมมนามาอภิปราย 

มคอ.5 

3824101 รายงาน
การเงินและการ
วิเคราะห ์

1/2562   1.จัดประชุมวิพากย์ มคอ.3 เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของอาจารย์ในหลักสูตร แล้วน ามา
ปรับปรุ งการจัดการ เรี ยนการสอนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
2.ห้องเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในการเรียนการสอนเพิ่มเสริม 

มคอ.5 

3824302 จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีและ
บรรษัทภิบาล 

1/2562   อาจารย์ผู้สอนแสวงหารูปแบบและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่น่าสนใจเพิ่มเติม 

มคอ.5 

3661102 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

1/2562   เพิ่มการฝึกปฏิบัตโิจทย์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษามากข้ึน 

มคอ.5 

3823208 การบัญชี
ส าหรับอุตสาหกรรม
บริการ 

1/2562   - มคอ.5 

3824202 การบัญชี
ระหว่างประเทศ 

1/2562   - มคอ.5 

3824803 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2/2562   นักศึกษาบางส่วนไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ-19 ท าให้ต้องหยุดการ
ฝึกงานระหว่างทาง การแกไ้ขหลักสูตรให้
นักศึกษาท างานชดเชยดังนี้ 
1.การสรุปงาน ประโยชน์ ปัญหาและอุป
สรรค์นการปฏิบัติงาน 
2.ท ารายงานเพิ่มเพื่อทบทวนความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาในการท างาน 

มคอ.6 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
3.ศึกษาองค์ความรู้ทุกด้านเพื่อพฒันา
ตนเองให้สามารถรับมือกับการท างานจริง
โดยน าองค์ความรู้ทางบัญชีไปใช้ 

มคอ.5 รหัส 60 
3823206 การภาษี
อากร 1 

1/2562   จัดหาแบบฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัต ิ

มคอ.5 

3593301 การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ 

1/2562   ความพร้อมของเอกสาร/ต าราเรียนท่ีใช้ใน
การเรยีนการสอนของภาคเรยีนถัดไป 

มคอ.5 

3661101 องค์การและ
การจัดการ 

1/2562   เอกสารประกอบการสอนให้ทันสมัย จัด
กิจกรรมบรูณาการร่วมกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงความรู้ให้กับ
นักศึกษา 

มคอ.5 

3823103 การบัญช ี 
ขั้นสูง 1 

1/2562   ผู้สอนชุดฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การบ้าน และวเิคราะห์มาตรฐานการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องเพือ่เพิ่มความเข้าใจในบทเรียน 

มคอ.5 

3823308 การควบคุม
และตรวจสอบภายใน 

1/2562   ปรับปรุงเพิ่มเตมเนื้อหาในต าราใหม้ีความ
ทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพื่อส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและเสร็จทนัใช้ในปี
การศึกษา 1/2563 

มคอ.5 

3823309 ระบบ
สารสนเทศทางการบญัช ี

1/2562   เนื้อหาสัปดาห์ที่ 12-13 หัวข้อระบบการ
บริหารฐานข้อมลู ควรให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสรา้งฐานข้อมูลในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

มคอ.5 

3823311 การวางแผน
ก าไรและการควบคุม 

1/2562   จัดชั่วโมงเพิ่มในการทบทวนและฝกึท าโจทย์
พิเศษ 

มคอ.5 

1500121 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสะท้องคิด 

2/2562   - มคอ.5 

38223402 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

2/2562   เตรียมความพร้อมส าหรับการเรยีนออนไลน์
และการท าสื่อให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และ
สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้เรียน 

มคอ.5 

3823106 การบัญชีขั้น
สูง 2 

2/2562   จัดท าเนื้อหารายวิชารวมทั้งแบบทดสอบ
ต่าง ๆ และบันทึกเนื้อหาลงใน WBSC ให้
ครบทุกสัปดาห์ ตามแวนการสอนที่ก าหนด
ไว้  

มคอ.5 

3823303 โปรแกรม
ส าเรจ็รูปเพื่องานทาง
บัญช ี

2/2562   เพิ่มการศึกษาในการบันทึกบัญชีจาก
เหตุการณ์จริง 

มคอ.5 

3823307 การสอบ
บัญช ี

2/2562   ให้มีการฝึกปฏิบัติจากเอกสารจริงมากขึ้น 
เพื่อให้นกัศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการสอบ
บัญชีได้อย่างใกลเ้คียงกับสถานการณ์จริง
มากยิ่งข้ึน 

มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
3824904 การวิจัย
เบื้องต้นทางการบัญชี 

2/2562   ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้
เพิ่มเตมิ 

มคอ.5 

มคอ.5 รหัส 61 
2000117 พลเมืองและ
พลโลกท่ีด ี

1/2562   - มคอ.5 

4000113 ความเข้าใจ
และการใช้ดิจิทลั 

1/2562   - มคอ.5 

3822201 การภาษี
อากร 1 

1/2562   จัดหาแบบฝึกปฏิบัตเิพิ่มเติมให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัต ิ

มคอ.5 

3822401 ความรู้เบื้อง
ตนเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

1/2562   ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในต าราใหม้ีความ
ทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและเสร็จทนัใช้ในปี
การศึกษา 1/2563 

มคอ.5 

4112105 สถิติธุรกิจ 1/2562   เพิ่มการฝึกปฏิบัตโิจทย์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษามากข้ึน 

มคอ.5 

3822106 การบัญชีขั้น
กลาง 2 

1/2562   ปรับเปลีย่นให้เหมาะสมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการใช้ในปัจจุบัน 

มคอ.5 

3822107 การบัญชี
ต้นทุน 1 

1/2562   ควรมีโจทย์แบบฝึกหดัเพิ่มเติมจากใน
หนังสือ 

มคอ.5 

4000112 วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2/2562   - มคอ.5 

3822402 การ
บริหารธรุกิจระหว่ง
ประเทศ 

2/2562   เตรียมความพร้อมส าหรับการเรยีนออนไลน์
และการท าสื่อให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และ
สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้เรียน 

มคอ.5 

3822403 หลักการ
ตลาด 

2/2562   - 
 

มคอ.5 

3822501 ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นส าหรับนักบัญช ี

2/2562   จัดท าเนื้อหารายวิชารวมทั้งแบบทดสอบ
ต่าง ๆ และบันทึกเนื้อหาลงใน WBSC ให้
ครบทุกสัปดาห์ ตามแวนการสอนที่ก าหนด 

มคอ.5 

3822108 การบัญชี
ต้นทุน 2 

2/2562   จัดท าเนื้อหารายวิชารวมทั้งแบบทดสอบ
ต่าง ๆ และบันทึกเนื้อหาลงใน WBSC ให้
ครบทุกสัปดาห์ ตามแวนการสอนที่ก าหนด 

มคอ.5 

3822202 การภาษี
อากร 2 

2/2562   จัดท าการเรียนการสอนในระบบ WBSC มคอ.5 

มคอ.5 รหัส 62 
1500201 ความเป็น
สวนดุสติ 

1/2562   - มคอ.5 

1500119 ภาษาไทย
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้
รอบรู ้

1/2562   - มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
3821106 การบัญชี
ขั้นต้น 

1/2562   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัตมิากขึ้น และเน้นการใช้สือ่อนไลน์
มากขึ้น 

มคอ.5 

3821401 การจัดการ
องค์การและทุนมนุษย ์

1/2562   ปรับปรุงต าราและปรับกิจกรรมการสอนให้
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

มคอ.5 

3821403 เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 

1/2562   ปรับปรุงเนื้อหา/เพิ่มเติมแบบฝึกหดั มคอ.5 

2500116 สงัคมอารยชน 2/2562   -  
2562308 กฎหมายการ
พาณิชย ์

2/2562   การเชิญวิทยาการมาให้ความรู้เพิม่เติม 
 

มคอ.5 

3821402 การเงินธุรกิจ 2/2562   การประเมินผลควรเพื่อให้มีหลายรูปแบบ มคอ.5 
3821404 เศรษฐศาสตร ์
มหภาค 1  

2/2562   จัดท าเนื้อหารายวิชารวมทั้งแบบทดสอบ
ต่าง ๆ และบันทึกเนื้อหาลงใน WBSC ให้
ครบทุกสัปดาห์ ตามแวนการสอนที่ก าหนด 

มคอ.5 

3821501 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ทางธุรกิจ 

2/2562   จัดท าเนื้อหารายวิชารวมทั้งแบบทดสอบ
ต่าง ๆ และบันทึกเนื้อหาลงใน WBSC ให้
ครบทุกสัปดาห์ ตามแวนการสอนที่ก าหนด 

มคอ.5 

3821107 การบัญชีข้ัน
กลาง 1 

2/2562   ปรับวิธีการสอนให้นักศึกษาเข้าใจง่าย
ขึ้น โดยการอัดคลิปวีดีโอเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถน าไปทบทวน
บทเรียนได้  และจัดท าแบบฝึกหัด
เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทักษะการค านวณ 

มคอ.5 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผล 
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน
อ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในหลักสูตร
เพื่อปลูกจิตส านึกขั้นพื้นฐานให้กับ
นักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย การตรงต่อเวลา 
ก า รแต่ ง ก า ย ใ ห้ เ หม า ะสมต า ม
กาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่
และความซื่อสัตย์สุจริต สอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รายวิชา  บูรณาการแนวคิดและ
ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร ว ม ทั้ ง น า
กระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
เสริมสร้างการตระหนักรู้ในบทบาท
และความส าคัญของการยึดมั่นใน
หลักแห่งคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
บัญชี และอาจารย์ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างให้กับนักศึกษา 

 
 

1. นักศึกษาบางคนยังขาดความ
รับผิดชอบในการเข้าเรียนและส่ง
งาน แก้ไยโดยการเก็บคะนนการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการ
ตักเตือน  

2.นักศึกษาบางคนไม่เข้าใจหลักการ
ของรายวิชาและฝึกปฏิบัติน้อย 
แก้ไขโดยการให้หลักในการจดจ า
และซั กซ้ อมการจดจ าอย่ า ง
สม่ าเสมอ  

3.ควรมีกิจกรรมที่ ส่ ง เสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ภ า พ
รองลงมาของคณะ หลักสูตร 
และห้องเรยน เพื่อพัฒนากรอบ
คิดและมุมมองของนักศึกษา 

4.สอนให้นักศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หนังสือและต าราในห้องสมุดและ
อินเตอร์เน็ต ในการท ารายงาน
โดยการศึกษาข้อมูลก าลังคน 
อ่านสรุปแล้วน ามาเขียน ข้อ
แก้ไข ให้นักศึกษาน าไปปรับปรุง
เนื้อหาแล้วให้อางอ่ิงแหล่งที่มา
ของข้อมูล 

5.การเรียนผ่านออนไลน์ควรวางระบบ 
   ให้ชัดเจนเพราะไม่ได้เห็นนักศึกษา 
   ในการเรียน 

มคอ.5 

ความรู ้ 1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
   ในเนื่อหาวิชา และการประชุกต์ใช้  
   การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ การ 
   มุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 
   ชั้นเรียน สามารถแลกเปลี่ยนความ 
   คิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้  
   การมุ่งเน้นการสอนโดยใช้กรณีศึกษา  
   สามารถน าความรู้มาปัญหาจาก 
   สถานการณ์สมมติได้ 

1. ในบางสัปดาห์มีการปฏิบัติใน
ห้องเรียนน้อย แก้ไขโดยเพิ่ม
โจทย์ให้ไปท าเพิ่มเติมที่บ้าน และ
กลับมาทบทวนในสัปดาห์ถัดไ 

2.ควรก าหนดให้มีข้อตกลงในการ
วัดผลความรู้ที่หลากหลายใน
รายวิชาเป็นระยะ ไม่ใช่เพียงแต่
การสอบกลางภาคหรือปลาย
ภาค แต่ควรมีการทดสอบใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ร่วมกัน 

มคอ.5 
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มาตรฐานผล 
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน
อ้างอิง 

2. บรรยายและปฏิบัติประกอบสื่อการ
ส อ น  เ ช่ น  Power Point ก า ร
มอบหมายให้ค้นคว้ารายงากลุ่ม แล้ว
น า เ ส น อ ห น้ า ชั้ น เ รี ย น  ก า ร
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา 

3. เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษี
อากรที่กรมสรรพากรจัดอบรมฟรี 

 

3. ผู้เรียนยังไม่สามารถวิเคราะห์
เ นื้ อ ห า บ า เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไข ฝึก
ให้เกิดทักษะการคิดวิ เคราะห์
และการค้นคว้า การอ่านข่าวสาร
ข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากใน
ต ารา 

4.นักศึกษาไม่เตรียมตัวก่อนเข้า
เรียน ในเวลาเรียนจึงเกิดการ
เรียนรู้ที่ช้า และไม่ให้ความสนใจ 
ขอ้แก้ไข ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหา
มาก่อน หรือค้นคว้าข้อมูลมา
ล่วงหน้า เพื่อท าให้การเรียนไป
อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายขึ้น 

5.มีการปรับวิธีการเรียนออนไลน์       
   นักศึกษาต้องค้นข้อมูลเองมากขึ้น 
6.การสอนผ่านออนไลน์ มีปัญหา 
   ในด้าน Application ที่ใช้     
   นักศึกษาบางครั้งเข้าไม่ได้ท า   
   ให้เสียเวลาในการสอน  
   การแก้ปัญหาโดยการบันทึก   
   เป็นคลิปวีดีโอนเพื่อให้ 
   นักศึกษาเข้าไปทบทวน 
   บทเรียนได้ตลอดเวลา 
7.การเรียนการสอนออนไลน์ไม่ 
   สามารถให้นักศึกษาท าโจทย์ 
   ภายในห้อง การแก้ไขโดยสุ่ม 
   เรียกถามเป็นรายบุคคลขณะ 
   สอนตลอดชั่วโมง 

ทักษะทางปัญญา 1. กิจกรรมการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม ความรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วมภายในชั้นเรียน ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

2. การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
 

1. ควรมีการเน้นการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎั ดังน้นกิจกรรมจะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะ 

2. นักศึกษามีความคิดเห็นแตกแยก 
ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันในการ
ท างานกลุ่มและกิจกรรมในกลุ่ม 
ข้อแก้ไข ให้ข้อแนะน า การ
ยอมรับเรื่องความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันในกลุ่ม  แนวคิดต่าง
กระบวนทัศน์ ยอมรับกันด้วย
เหตุและผล 

3.นกัศึกษาต้องเรียนรู้จาก 
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มาตรฐานผล 
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน
อ้างอิง 

   สภาพแวดล้อมและข้อมูลพื้นที่มาก 
   ขึ้นตามความเป็นจริง 
4.นักศึกษาไม่สามารถท า 
   แบบฝึกหัดในชั้นเรียนได้  
   เนื่องจากเรียนผ่านทาง 
   ออนไลน์ การแก้ปัญหาให้ 
   นักศึกษาฝึกท าท่ีบ้านและส่ง 
   งานทางอีเมล์เพื่อตรวจสอบ 
   ความถูกต้อง นอกจากนี้มีการ 
   ทบทวนแบบฝึกหัดผ่านทาง 
   ออนไลน์เพิ่มเติม 
5.การสอนแบบออนไลน์ไม่ 
   สามารถมาเฉลยหน้าห้องได้  
   แก้ไขโดยให้นักศึกษาได้มี 
   โอกาสอธิบายในแต่ละหัวข้อที 
   ละคนเพื่อตรวจสอบความ 
   เข้าใจ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม ความรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วมภายในชั้นเรียน ที่ ได้รับ
มอบหมาย การท างานที่ต้องประสาน
กับนักศึกษา หรือบุคลากรอ่ืนๆ  

 

1. ผู้เรียนยังไม่สามารถแบ่ง จัดสรร
เวลาได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้อง
เรียนหลายวิชาและต้องส่งงาน
จ านวนมาก แนวทางแก้ ไข 
ก าหนดตารางเวลาการส่งงาน 
การให้ค าปรึกษา และกระตุ้นให้
เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรม
ต่าง ๆ  

2. หากจ านวนนักศึกษาในกลุ่มมาก
ไปอาจเกิดการไม่กระจายการ
ท างาน ท าให้มีความเหลื่อมล้ า
ในการท างาน และสร้างความไม่
พอใจกับนักศึกษาในกลุ่ม อาจ
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก 

3. การมอบหมายงานกลุ่มต้องจัดให้ 
   นักศึกษามีการประชุมกลุ่มออนไลน์ 
   และน าเสนอรายงาน 
4. ไม่มีการน าเสนอรายงานหน้าช้ัน  
   เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ 
   โควิด-19 ต้องปรับปรุแผนการเรียน 
   เป็นแบบออนไลน์ จึงมีเพียงการส่ง 
   รายงานเท่านั้น 
 

มคอ.5 
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มาตรฐานผล 
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน
อ้างอิง 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ใช้การสอนผ่านทาง website เพื่อให้
นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและรับทราบ
การแจ้ งข้อมูลข่ าวสารผ่ านทาง
อินเตอร์เน็ต 

 

1 .  นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ส่ ว น ไ ม่ เ ข้ า 
website ท าให้ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารในบางเรื่อง ท าการ
มอบหมาย เฉลยการบ้านผ่าน
ทาง website 

2.การสังเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษา
เมื่อมีการน าเสนอข้อมูลให้กับ
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีการ
เรียบเรียงและสังเคราะห์ข้อมูลยัง
ไม่เป็นระบบ 

3.การเรียนการสอนออนไลน์ การ
น าเสนอรายงานไม่สามารถวัดการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาได้
อย่างชัดเจน แก้ไขโดยอาจารย์
และเพื่อนๆ สอบถามในหัวข้อที่ด้
รับมอบหมายให้น า เสนอเพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ 

มคอ.5 

 

4.8 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย
สนับสนุน 

1. เข้าอบรม เรื่อง 
เมื่อซึมเศร้าเป็นเรื่อง
ใกล้ตัว วันที่ 17 ต.ค. 
2562 ณ ห้องประชุม 
301 อาคารศิโรจน์ 
ผลพันธิ น จั ดโดย 
ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

4  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้ รั บความรู้ เกี่ ยวกับโรค

ซึมเศร้า เพื่อน ามาปรับใช้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร 

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.สวรรยา พิณเนียม 
2. ผศ.สุริษา ประสิทธิแ์สงอารีย์ 
3. ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 
4. ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 
 

2. เข้ารับการอบรม 
เรื่อง การพัฒนาคน
รุ่นใหม่เพื่อรองรับ
การด าเนินธุรกิจกับ
ประเทศจีน วันที่  
28 พ .ย .  2562 ณ 
ห้องประชุมกาหลา 
โรงแรมดุสิตเพลส 
จัดโดย ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและ
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์  
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

5  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการ

ด าเนินธุรกิจในประเทศจีน 

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
2. ผศ.สวรรยา พิณเนียม 
3. ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
4. ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 
5. ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 
 

3. เข้ารับการอบรม 
เ รื่ อ ง  ก า ร ส ร้ า ง
บทเรียนออนไลน์
แ บ บ  Active 
Learning ด้ ว ย
ระบบ  WBSC-LMS 
ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  วันที่ 13 
สิงหาคม 2562 ณ 
ห้อง 11302 จัดโดย 
ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
วิ ชาการและงาน
ท ะ เ บี ย น  
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  

3  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้ รั บความรู้ ความเข้ า ใจ

เก่ียวกับแนวการสร้างบทเรียน
อ อ น ไ ล น์ แ บ บ  Active 
Learning 

2. น ามาปรับใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ Active 
Learning 

  

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.สวรรยา พิณเนียม 
2. ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
3. ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 
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กิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย
สนับสนุน 

4. เข้ารับการอบรม 
เ รื่ อ ง  ช ว น คิ ด 
Reflective 
Learning วั น ที่  4 
ตุลาคม 2562 ณ 
ห้อง 301 อาคารศิ
โรจน์ ผลพันธิน จัด
โดย ส านักส่งเสริม
วิ ชาการและงาน
ท ะ เ บี ย น  
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

3  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้ รั บความรู้ ความเข้ า ใจ

เกี่ยวกับแนวการการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Reflective 
Learning 

 

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.สวรรยา พิณเนียม 
2. ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
3. ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 
 

5. เข้ารับการอบรม 
เร่ือง โครงการสร้าง
นักบัญชีคุณภาพรุ่น
ใหม่ วันที่ 26-28 
ก.พ. 2563 ณ ห้อง
ประชุมกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ชั้น 6 
กระทรวงพาณิชย์ 
สนามบินน้ า จดั
โดย กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

4  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้รับความรู้ทางด้านบัญชี

กฎหมาย และข้อบังคับที่ออก
ใหม่ในปี 2562 

 

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
2. ผศ.สวรรยา พิณเนียม 
3. ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
4. ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล 
 

6. เข้ารับการอบรม 
เรื่อง U ปรับ โลก
เปลี่ยน (Circular 
Living) : การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างคุ้มค่า) วันที่ 
24 ต.ค. 2562 ณ 
อาคารรักตกนิษฐ 
ชั้น 1 อาคารศิโรจน์ 
ผลพันธิน จัดโดย 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ส่วนร่วมกับ 
บริษัท พีทีที โก

1  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า 

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
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กิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย
สนับสนุน 

ลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
7. เข้าร่วมโครงการ
อบรม “ก้าวไป
ด้วยกันกับการบัญชี 
ครั้งที่ 16 ณ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 25 ต.ค. 2562 
จัดโดยภาควิชาการ
บัญชี คณะ
พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีผล
บังคับใช้ในปี 2563 

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
 

8. เข้าร่วมโครงการ
อบ ร ม  Outcome 
Based Education: 
OBE ก า ร ส ร้ า ง
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ น้ น
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 
เ มื่ อ วั น ที่  13-14 
มี.ค. 2563 ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม  3 0 1 
อาคารศิโรจน์  ผล
พันธิน จัดโดย ฝ่าย
วิ ช า ก า ร
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

2  ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้รับทราบและได้รับความรู้
เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิยาลัย
สวนดุสิตในการสร้างหลักสูตรที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

รายงานการอบรมสัมมนา 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
2. ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ 

9. เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาโครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก 
LESS (Less 
Emission Support 
Scheme : LESS) 

 1 ผลที่ ได้ รั บจากการเข้ าร่ วม
สัมมนา 
1. ได้ทราบถึงขั้นตอนการพัฒนา

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจก 

รายงานการอบรมสัมมนา 
ผู้เข้าร่วมอบรม 
1. นางชญานัญ ภุมมะกาญจน 
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กิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐานอ้างอิง 

อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย
สนับสนุน 

ภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 
ห้องประชุม (ชั้น 5) 
อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับการด าเนินงานของหลักสูตรวาง
แผนการด าเนินงาน บริหารจัดการ ติดตามงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
 
ฝ่ายวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานด้านวิชาการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการ
ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง และการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน 

2. ก ากับดูแลการจัดการท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ โดย
ค านึงถึงงานด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ผศ.ดร.รตันา วงศ์รัศมีเดือน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.สวรรยา พิณเนียม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผศ.สนธยา เรืองหิรญั 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร 

ผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกลุ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผศ.สรุิษา ประสิทธ์ิแสงอารยี ์
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3. อ านวยการคณะท างานฝ่ายวิชาการ  โดยก ากับดูแลการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอน 
และการปรับปรุงหลักสูตร  ก ากับดูแลและประสานงานระหว่างคณะท างานในเรื่องเกี่ยวกับการอ านวยการด้าน
การเรียนการสอน  การจัดอาจารย์ผู้สอน  การก ากับดูแลการประเมินการสอนและงานด้านวิชาการหลักสูตร 

4. ติดต่อและประสานงานกับองค์กร บุคคล ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน  
ความร่วมมือระหว่างคณะกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5. ประสานงานระหว่างคณะ กับมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการอ านวยการด้านการเรียนการสอน
และด้านวิชาการตามหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ และงานบริการอื่น ๆ  
 
ฝ่ายบริการวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานด้านวิชาการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการ
ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง และการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน 

2. ก ากับดูแลการจัดการท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ โดย
ค านึงถึงงานด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

3. อ านวยการคณะท างานฝ่ายวิชาการ โดยก ากับดูแลการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอน 
และการปรับปรุงหลักสูตร  ก ากับดูแลและประสานงานระหว่างคณะท างานในเรื่องเกี่ยวกับการอ านวยการด้าน
การเรียนการสอน การจัดอาจารย์ผู้สอน การก ากับดูแลการประเมินการสอนและงานด้านวิชาการหลักสูตร 

4. ติดต่อและประสานงานกับองค์กร บุคคล ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน  
ความร่วมมือระหว่างคณะกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5. ประสานงานระหว่างคณะ กับมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการอ านวยการด้านการเรียนการสอน
และด้านวิชาการตามหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ และงานบริการอื่น ๆ  
 
ฝ่ายกจิการนักศึกษาหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์ โดยจัดตารางเวลา
การให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 

2. จัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมถึงให้ค าปรึกษา
และการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ให้ปรึกษาและส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท 
ได้แก่  กิจกรรมวิชาการ  และงานวิจัยที่ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริม
ความเป็นผู้น า กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักศึกษา
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมโดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรม 

4. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เพ่ือน าเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีต่อไป 

5. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบันโดยมีกิจกรรม
ร่วมกัน  
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6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

7. จัดให้มีรายงานการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
8. จัดให้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัย  
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย และให้ความส าคัญเรื่องการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการระดับนโยบายเน้นการพัฒนา
ระบบงานวิจัยและสนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัย 

2. จัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง 
4. จัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน 

สร้างสรรค ์
5. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในลักษณะที่สามารถบูรณการงานวิจัยเข้ากับ

การเรียนการสอน โดยกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา    
6. ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิดความร่วมมือกับองค์กรภายในการท างานวิจัยและสร้างสรรค์

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถทางด้านวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
7. ส่งเสริมการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการ 

พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรคุณภาพบัณฑิต 
8. มีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
9. จัดให้มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการวิจัย และน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การสนับสนุนพันธกิจการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหลักสูตร 
 

ด้านพัฒนาบุคลากร  
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานด้านวางแผนและพัฒนาใน 3 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนการพัฒนาของหลักสูตร โดยเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากร 

2. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. ก ากับดูแลจัดท าแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนและพัฒนาบุคลากร 
4. จัดท าแผนการบริหารการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผลรวมทั้ง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
5. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย        

จัดการแหล่งข้อมูลและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ตามศักยภาพ และ
ลักษณะงาน 

6. ส่งเสริมสวัสดิการสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีความสุขเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

7. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
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8. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนดูแลและ
ควบคุมให้อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฎิบัติ 

9. จัดท ารายงานการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 10. น าผลการประเมินเสนอต่อหลักสูตรเพ่ือน าผลไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
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การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
1. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในด้านงานวิจัย มีอุปสรรคจาก
การจัดหาแหล่งทุนวิจัย เนื่องจาก
หั ว ข้ อ วิ จั ย ท า ง ก า ร บั ญ ชี ไ ม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แหล่ง
ทุนได้ก าหนดไว้ จึงท าให้ข้อเสนอ
งานวิจัยไม่ได้รับการอนุมัติ  

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย์เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
ผลงานวิจัยเป็นส่วนส าคัญในข้อก าหนดเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่ งจะส่งผล
กระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย 

หลักสูตรต้องด าเนินการหาแหล่ง
ทุ น อ่ื น ที่ ส นั บ ส นุ น ทุ น ใ ห้ กั บ
งานวิจัยองค์ความรูด้้านการบัญชี 

2. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในด้านการจัดท าหนังสือ/ต ารา มี
อุปสรรคเนื่องจากในปัจจุบันการ
ก าหนดหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่
ด าเนินการและประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมิน
คุณภาพหนังสือ/ต ารา ยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย์ โดยการใช้หนังสือ/ต ารา 
เป็นผลงานวิชาการ มีความยากล าบากมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากขาดหน่วยงานสนับสนุน 

หลั กสู ต รต้ อ ง ด า เ นิ น ก า รหา
ส านั กพิ มพ์ภ ายนอกที่  สกอ . 
ยอมรับแทนการใช้หน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย 

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ มี อุปสรรค
เนื่องจากพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถผ่านเกณฑ์การ
ท ด ส อ บ  TOEIC ต า ม ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้ 

1. ส่ ง เสริมให้นักศึกษาเข้าใช้
โปรแกรม English Discoveries 
Online 
2. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอบ TOEIC ให้กับ
นักศึกษา 
3. จัดการทดสอบเพื่อวัดระดับ
คะแนน TOEIC ทุกภาคการศึกษา 

4. งบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมในบาง
โครงการ 

นักศึกษาขาดทักษะและความช านาญ ในเชิง
ปฏิบัติการ เช่น ทักษะในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี ซึ่งทางหลักสูตรสามารถ
จัดอบรมให้กับนักศึกษาได้เพียง 2 วันเท่านั้น  
 

หลักสูตรต้องพยายามจัดโครงการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ ห้ กั บ
บุคคลภายนอกเพื่อเป็นแหล่ ง
งบประมาณเพิ่มเติม เช่น การจัด
โครงการอบรมความรู้ทางบัญชี
ให้กับผู้ที่ต้องการเก็บชั่วโมง CPD  
เ พื่ อ ห า ร า ย ไ ด้ ม า ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมของนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 
-  จ า นวน ห้อง เ รี ยนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย : เพื่อให้หลักสูตรมีสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ โดย
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อความเพียงพอและ
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า 3.5 
คะแนน 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนที่
จ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา เช่น จ านวนห้องเรียนที่ต้อง
ใ ช้ ใ น แ ต่ ล ะ ชั้ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  จ า น ว น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ค อม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการส ารวจสิ่งสนับสนุน
การเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน เช่น จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอร์  ห้องปฏิบั ติ การทางภาษา 
ห้องสมุด  อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการอ่ืน ๆ ที่จัดให้มีเพิ่มเติมเพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน โดยท าการส ารวจทาง
กายภาพ ส ารวจจากอาจารย์ผู้สอน ส ารวจจาก
นักศึกษา และส ารวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการ 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมโดยน าผล
จากการค านวณสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ม า
เปรียบเทียบกับผลการส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาถึงความพร้อมและ
ความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี 
เพื่อหาแนวทางในการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
พร้อมทั้ ง เสนอแนวทางในการปรับปรุงสิ่ ง
สนับสนุนการสอนให้ดีขึ้น  

4) ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เสนอมหาวิทยาลัย เพื่ อขอจัดสรร

- รายงานสรุปความต้องการใช้สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
งบประมาณในการปรับปรุงและจัดซื้อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของ
หลักสูตร  

5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินความ
เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ภายใน 7 วันหลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ในกรณีที่เห็นว่าการ
จัดสรรยังไม่เหมาะสม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อ ขอ ใ ห้ มี ก า รทบทวนและ
เปลี่ยนแปลงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้น 

6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนและ
ความสอดคล้องเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอน รวมทั้งคุณภาพของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

 
2. การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
1) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้มติจากที่

ประชุมเพื่อขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปี
การศึกษา ดังนี้ 
1. ห้องเรียน จ านวน 3 ห้องเรียน  
2. ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ห้อง  

   3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
   4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
   5. หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเรียนการ

สอน  
   6. บริการ wifi ของมหาวิทยาลัย 
   7. ระบบ WBSC (ระบบการเรียนการสอน online)  
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าส่งผลการส ารวจ

ความต้องการสิ่งสนับสนุนให้กับทางมหาวทิยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดสรร
ห้องเรียน จ านวน 3 ห้อง 

   2. คณะวิทยาการจัดการจัดสรรห้องปฏิบัติ
ทางด้านบัญชี จ านวน 1 ห้อง คือ ห้อง 347 

   3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดสรร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามรายวิชา 

   4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดสรร
ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ (English Discoveries)  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
   5. ส านักวิทยบริการด าเนินการจัดซื้อหนังสือ

อ่านเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
   6. ส านักวิทยบริการจัดสรรการบริการ wifi 

ให้กับนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการ  wifi 
ของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา โดยการ log-
in ผ่านรหัสนักศึกษา  

3) ในภาคเรียนที่ 2/2562 เนื่องด้วยสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลให้หลักสูตรไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ จึง
ท าให้นักศึกาไม่สามารถใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย
ได้จัดไว้ได้ ในภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตร
เปลี่ยนจากการเรียนการสอนปกติมาใช้วิธีการ
เรียนการสอนแบบ online ผ่านระบบ WBSC 
ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 12 พ.ค. 2563 
แทน 

4) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ เรียน
สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนในด้านของความพอเพียง ความ
เหมาะสมรวมทั้งคุณภาพต่อการจัดการเรียน
การสอน ในปีการศึกษา 2562 โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 4.20 คะแนน ซึ่ง
อยู่ในระดับดีมาก และนักศึกษาให้คะแนน 
3.87 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับด ี 
 

3. การประเมินกระบวนการ 
        หลังจากการตรวจสอบและประเมินระบบ
การด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แล้ว พบว่า หลักสูตรยังไม่มี
ระบบและกลไกเพื่อใช้ ในการประเมินความ
เหมาะสมของการใช้ระบบ WBSC ซึ่งเป็นระบบที่
ทางมหาวิทยาลัยบังคับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ online ในทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 
2/2562 เป็นคร้ังแรก  
  
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
      หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม โดย
หลักสูตรเพิ่มขั้นตอนในการประเมินความเหมาะสม
ของการใช้ระบบ WBSC ประเมินความเหมาะสม
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ของการใช้ระบบ WBSC ก่อนเปิดภาคการศึกษา
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
          

-  กระบวนการปรบัปรุงตามผล
การประเมินความพงึพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้  

เป้าหมาย : เพื่ อ ใ ห้มั่น ใจได้ว่ ามีกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
1. ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษาก่อนของนักศึกษาและ
อาจารย์มาท าการศึกษาวิเคราะห์ 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอปัญหาที่
เกิดขึ้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร โดยมีหลักฐานรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ ต่ อสิ่ งสนับสนุนการ เรี ยนรู้ ไปยั ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

3 )  อ า จ า รย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ต ร ติ ด ต า ม
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
    ในปีการศึกษา 2561 จากปัญหาเรื่องการขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการจัดสรร
ห้องไม่เหมาะสมกับการกิจกรรม ในปีการศึกษา 
2562 ทางหลักสูตรจึงวางแผนก าหนดวันในการจัด
กิจกรรมล่วงหน้าเพื่อแจ้งการส ารองห้องไปยัง
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก่อนวันที่มี
การจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
 
3. การประเมินกระบวนการ 
        หลั งจากการตรวจสอบและประ เมิ น
กระบวนการปรับปรุงตามผลของการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แล้วพบว่า หลักสูตรไม่มีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องการใช้ระบบ 
WBSC  
 
 

- รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 เร่ือง ส ารวจความ
พร้อมต่อสิ่งสนับสนุนการสอนและ
วิ เ ค ราะ ห์ความต้ อ งกา ร ใช้ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
4. การปรับปรงุตามผลการประเมิน 
     หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการ
เพิ่ม หัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่ อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาใน
เร่ืองการใช้ระบบ WBSC ในแบบสอบถาม 
 

 
จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

รายการ จ านวน  
1. ห้องเรียน 3 ห้อง 
2. ห้องท างานอาจารย ์ 1 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 
4. ห้องสมุด 1 ห้อง 
5. ระบบ WBSC (ระบบการเรียนการสอน online) มี 
6. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มี 
7. หนังสือ ต ารา วารสารในสาขาวชิาที่เปิดสอน 6,383 เล่ม 
8. รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชาที่เปิดสอน (บัณฑิตศึกษา) - 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
6.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู้ประเมิน* ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบัณฑิตในการท างาน
รองรับสภาพแวดล้อมการท างานที่
เปลี่ยนแปลงไป 

หลักสูตรเห็นควรให้มีโครงการอบรมให้
ความรู้ทางดา้นบัญชีเพิ่มเติม 

หลักสูตรวางแผนจัดโครงการอบรม
ด้านการบัญชี การสอบบัญชี และ
ภาษีอากรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง  
(CPD) ส าหรับบัณฑิตของหลักสตูร
และบุคคลภายนอกในเดือน พ.ย. 
2562 ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการขออนุญาตจากสภา
วิชาชีพบัญช ี

2. หลักสูตรควรน าวิธีการเรียนควบคู่
กับการปฏิบัติงานจริง มาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

หลักสูตรเห็นควรเพิ่มการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

หลักสูตรได้ด าเนนิการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์
จ าลอง (Simulation) ไว้ในรายวิชา
การสัมมนาทางการบัญชีเพื่อเพิม่
ทักษะการวิเคราะห์รายการค้า และ
การลงบนัทึกบัญชีผา่นโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญช ี

3. หลักสูตรควรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้อาจารย์ท างานวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ 

หลักสูตรเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ท างานวิจัย 

ปี 2561 ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
ได้ตีพิมพ์งานวิจยัในวารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งอยู่
ในฐาน TCI 1 

4. หลักสูตรควรปรับปรุงหลักสตูรให้
สอดคล้องกับความโดดเด่นที่ต้องการ 

หลักสูตรเห็นควรวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

หลักสูตรวางแผนสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคธุรกิจ และพฒันา
รายวิชาที่มีความสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน เช่น 
รายวิชาการบัญชีส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ การบัญชี
ส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล และการ
บัญชีส าหรับอุตสาหกรรมทาง
การเกษตร 

5. หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อ
การสร้างความโดดเด่นของหลักสูตร 

หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีทีผ่่านมา 

 
 

 
 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  
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การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ พฤษาคม 2562 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. อัตราการได้งานท า 
2. คุณภาพของบัณฑิตไดง้านท าตรงตามสาขาที่จบ 
3. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 
4. การต่อยอดทางการศึกษาของนักศึกษา 

1. หลักสูตรมีอัตราการได้งานท าในอัตราร้อยละ 100  
2. การได้งานของบัณฑิตตรงสาขาที่จบมีอัตราร้อยละ 83.61 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ 79.71) คิดเป็นร้อยละ 3.90 
โดยนักศึกษาที่ท างานไม่ตรงสาขาที่เรียนส่วนใหญ่ยังคง
ท างานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
พนักงานธนาคาร เป็นต้น 

3. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของบัญชีบัณฑิต มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่รัฐบาลก าหนดไว้ โดย
ค่าเฉลี่ยของปีนี้เท่ากับ 16,911.32 บาท 

4. บัณฑิตมีความสนใจต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
มากขึ้นกว่าปีก่อน โดยในปีนี้มีผู้สนใจทั้งสิ้นรวม 4 คน (ปี 
2560 ผู้สนใจ 3 คน) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษาส่วน
ใหญ่ต้องการหาประสบการณ์ในการท างานและทุนทรัพย์
ส าหรับการเรียนต่อในอนาคตจึงวางแผนการศึกษาต่อใน
อีก 2-5 ปีข้างหน้า 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
1. เพื่อเพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนในระดับทีสู่งขึ้น ทางหลักสูตรวางแผนให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วยตนเองจากการใช้โปรแกรม English Discoveries และให้ค าแนะน าการสอบ TOEIC แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าผลการสอบ TOEIC ไปใช้ในการสมคัรงานในบริษัทที่ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ โดยมีการ
ให้เงินเพิ่มพิเศษแก่บุคลากรที่มีระดับคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว ้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจต่อการศึกษาต่อในระดบับัณฑติศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทางหลักสูตรวางแผนแนะแนวทาง
การศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่สนใจ 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ดังนี้ 
1. บัณฑิตควรมคีวามรับผิดชอบต่องานที่ท าให้มากข้ึน  
2. บัณฑิตควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
3. บัณฑิตควรเพิ่มทักษะด้านการใช้โปรแกรม Excel 
4. บัณฑิตควรเพิ่มความรู้ทางด้านภาษีอากร 
5. บัณฑิตควรรู้จักสังเกต มีการแสดงคิดเห็น และมีจิต

สาธารณะ 
    นอกจากนี้ ผู้ ใช้บัณฑิตได้ระบุความคาดหวังต่อ
บัณฑิตจบใหม่ ดังนี้  
1. บัณฑิตควรได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ท างานจริง 
2. บัณฑิตควรมีชั่วโมงการฝึกงานเพิ่มขึ้น อย่างน้อยควร

ได้รับการฝึกงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตใน
ระดับ 4.32 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมาก เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
(4.07 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต ทางหลักสูตรจะน าไปพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัด
อบรม เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องการบัณฑิตที่มี

ความรับผิดชอบต่องานที่ท า มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Excel และมีความรู้ทางด้าน
ภาษีอากรเพิ่มขึ้น ทางหลักสูตรจึงได้วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นไปที่การส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     1.1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน โดยการฝึกปฏิบัติทางบัญชีในสถานการณ์จ าลอง 
(Accounting Simulation) เพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านการใช้โปแกรม Excel และการใช้ความรู้ทางภาษีอากร 

     1.2 โครงการทบทวนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ทางการบัญชี 
(Technical Terms) มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น ทางหลักสูตรวางแผนแนะแนวให้นักศึกษาไปฝึกง าน
ภาคฤดูร้อน เมื่อเรียนจบในชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา 
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การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการปรับแผนการรับนักศึกษา โดย
ปรับลดจ านวนนักศึกษาจาก 200 คน (หลักสูตรบัญชีบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
เป็น 60 คน ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีนับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ นโยบายของมหาวิทยาลัยในประเด็นของการรับนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2561 มีการก าหนดวิธีการรับนักศึกษา 2 รอบ 
คือ รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน จ านวน 60 คน และรอบที่ 4 รอบแอดมิดชั่น จ านวน 
60 คน จึงส่งผลให้นักศึกษา รหัส 61 มีจ านวนรวม 67 คน จากแผนรับ 60 คน ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือชี้แจง เรื่อง การรับนักศึกษาเกินจ านวนที่ระบุไว้ไปยัง 
สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2) ส าหรับปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือ รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน จ านวน 50 คน 
รอบที่ 4 รอบแอดมิดชั่น จ านวน 50 คน และรอบทื่ 5 รอบรับตรงอิสระ จ านวน 10 
คนตามล าดับ หลังจากสิ้นสุดการรับนักศึกษาทั้ง 3 รอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมี
นักศึกษา รหัส 62 จ านวนรวม 48 คน ซึ่งน้อยกว่าแผนที่ได้วางไว้ 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั 
(ถ้ามี) 

1) ระบบการรับนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ส่งผลให้การวางแผนกา รรับ
นักศึกษาและการบริหารงานหลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกปี  
2) เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการลงนามความร่วมมือใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยได้น ามาถือปฏิบัติ ดังนั้น ส่งผลให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทยส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ รวมทั้ง
มาตรฐานการสอบบัญชี ต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้หลักสูตรต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง 
และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 
3) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ใน
วิชาชีพบัญชี เช่น AI Cloud Blockchain ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีการ
ปรับตัว เช่น การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติม 
4) สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยทาง
หลักสูตรต้องเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นแบบ Online ผ่านระบบ WBSC และระบบอ่ืน ๆ 
แทน ส่งผลให้ทุกฝ่ายต้องมีการปรับตัวกับวิธีการสอนดังกล่าว 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่        
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

1. แผนพฒันา
คณาจารย ์
  - การเข้าสู่ต าแหน่ง 
    ทางวชิาการ 
 
 
 
 
  - การพัฒนา 
  กระบวนการท าวิจัย 

ปีการศึกษา 2563 
- การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ (ปัจจบุันอัตรา
อาจารย์ที่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ทั้งหมด 
จ านวน 5 คน) 
 
- การพัฒนากระบวนการ
ท าวิจัย (จ านวนงานวิจัยที่
ข อ แ ห ล่ ง ทุ น จ า ก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
และแหล่งทุนภายนอกเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติอย่างน้อย 2 
เร่ือง)  

หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 

 
 

ในปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.รัตนา วงศ์
รัศมีเดือน ด าเนินการยื่นเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่ งทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ และในปีการศึกษา 2562 
ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการ 
 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีงานวิจัย
และข้อเสนองานวิจัย ดังนี้ 
1. บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการสร้างธุรกิจใหม่ 
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปริ ทั ศน์  Vol.16 No.1 January-June 
2020  
2. ข้อเสนอโครงงานวิจัย แผนบูรณา
การ เรื่อง รูปแบบการสร้างรายได้โดย
การสร้างต้นทุนที่เพิ่มมูลค่าส าหรับผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 3 เรื่อง
ย่อยในแผนบูรณาการใหญ่  อยู่ ใน
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก 
วช. ประจ าปี พ.ศ. 2563 

2. แผนพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 
 
 
  - ความรู้ความ

ช านาญทางดา้น
วิชาชีพ 

 
  -  ค ว า ม ส า ม า ร ถ    

ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ภายในปีการศึกษา 2562 
 

หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 

 

สามารถด าเนินการได้ตามแผน โดย
หลักสูตรด าเนินการจัดโครงการเสริม
ความแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพ  
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  -   การอบรมเสริมทักษะทางด้าน

วิ ช า ชี พ บัญชี  CPA CIA TA แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

 
  -  การอบรม เสริมทักษะทางด้ าน

โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ปท า งบัญชี  
โปรแกรม Express  

     

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่        
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

- ความสามารถ
ทางดา้น
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
-  คุณธรรมจริยธรรม 

- การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้
โปรแกรม English Discoveries 
Online ในทุกชั้นป ี

- จัดการทดสอบ TOEIC เพื่อวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

    
-  การอบรมเสริมทักษะทางดา้นวิชาชีพ

บัญชี CPA CIA TA และจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญช ี

 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
หลักสูตรมีแนวทางในการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีจ านวนหน่วยกิตลดลง และเพ่ิมรายวิชาเลือกที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ  
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
หลักสูตรเสนอให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้ง
กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในวิชาที่เก่ียวข้อง และมีการน าการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มา
ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
หลักสูตรมีแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการเปิดโอกาสให้สามารถ
เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนพฒันาคณาจารย ์
  - การเข้าสู่ต าแหน่ง 
    ทางวชิาการ 
 
 
 
  - การพัฒนา 
    กระบวนการท าวิจัย 

ปีการศึกษา 2563 
- หลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ อย่าง
น้อย 1 คน ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการแล้ว
เสร็จอย่างน้อย 1 ผลงาน 

   
- หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ต้องยื่นข้อเสนอ

โครงงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
 
 
 
 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
 
 

2. แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  - ด้านความรู้ความช านาญ     
    ทางดา้นวชิาชีพ 
  - ด้านความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ด้านความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ด้านการคิดวิเคราะห์ และ

การท างานเปน็ทีม 

ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรด าเนินการจัดโครงการ 
  -  ด้านความรู้ความช านาญทางด้านวิชาชีพ 

จ านวน 2 กิจกรรม โดยมุ่งเน้นทางด้านการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของมาตรฐานทางวิชาชีพ
บัญชี 

  -  ด้ านความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวน 1 กิจกรรม 

- ด้านความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
   จ านวน 1 กิจกรรม 

  - ด้านคุณธรรมจริยธรรมจ านวน 1 กิจกรรม 
 - ด้านการคิดวิเคราะห์ และการท างานเป็นทีม

จ านวน 1 กิจกรรม 
 

 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
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ส่วนที่ 3   
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้  
 

 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ผลคะแนนประเมิน ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

  บรรลุ 
ตัวหาร ×   ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1    5 ข้อ  ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 125.28 4.32  4.32 คะแนน 
29 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 77 ร้อยละ 100  5 คะแนน 
77 

องค์ประกอบที่ 3 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 3.1    3 คะแนน  3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 3.2    3 คะแนน  3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 3.3    3 คะแนน  3 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 
(หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ 4.1    3 คะแนน  3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (1) 5 ร้อยละ 40  5 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ 4.2 (2) 5 ร้อยละ 100  5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ 4.2 (3) 4 ร้อยละ 16  4 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ 4.2 (4) 
(เฉพาะ ป.เอก) 

 อัตราส่วน 
 = N/A 

 ไม่ประเมิน 
 

เฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2 
4.67 

คะแนน 
 4.67 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ 4.3    3 คะแนน  3 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 
(หมวดที่ 4) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1    3 คะแนน  3 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2    3 คะแนน  3 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3    3 คะแนน  3 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 9 ร้อยละ 100  5 คะแนน 
 

องค์ประกอบที่ 6 
(หมวดที่ 5) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1    3 คะแนน  3 คะแนน 

13 ตัวบ่งชี ้ คะแนนเฉลี่ย 3.54 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ
ท ี่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ  านวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิ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 ผลการประเมิน ผ่าน  หล ักสต ู รได้มาตรฐาน 

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 4.67 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 3.56 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 ระดับคณุภาพด ี

ผลการประเมิน 3.24 3.50 4.67   

 
 
ตารางท่ี 3 สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 4.53 4.54 4.67 
3. นักศึกษา 3.00 3.00 3.00 
4. อาจารย์ 3.67 3.67 3.56 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมิน
ผู้เรียน 

3.50 3.50 3.50 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 
รวม 3.54 3.54 3.54 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : บัญชีบัณฑิต 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
 
ลายเซ็น :                                                                วันที่รายงาน :  30 กรกฎาคม 2563 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวรรยา พิณเนียม  
 
ลายเซ็น :                                                                วันที่รายงาน :  30 กรกฎาคม 2563 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา เรืองหิรัญ 
 
ลายเซ็น :                                                                วันที่รายงาน :  30 กรกฎาคม 2563 
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
 
ลายเซ็น :                                                                วันที่รายงาน :  30 กรกฎาคม 2563 
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพรรณ ตันติกุล 
 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน :  30 กรกฎาคม 2563 
 
ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน 
 
ลายเซ็น :                                                                 วันที่รายงาน :  30 กรกฎาคม 2563 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ (คณบดี) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :_______________________ 
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ภาคผนวก 
- ค าสั่ง 

- ภาพการตรวจประเมินฯ แบบออนไลน์ 
 

 


