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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี  สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) จะเน้นให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยใน “การสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ” โดยจะจัดการเรียนการสอน
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงโดยเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กรนั้นจริงๆ โดยการท าความร่วมมือกับ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนั้นยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี โปรแกรมทางด้านสถิติส าหรับการตัดสินใจ วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน ามาเชื่อมโยงกับวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ในวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีความเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสาร
ได้ ตามล าดับ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะในงานบัญชี คิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

ความส าคัญของหลักสูตร 
  สาขาวิชาการบัญชี มีลักษณะความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติ มีความเป็นสากล เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นพหุ
วิทยาการ การศึกษาในสาขาวิชาชีพบัญชีจึงเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และ
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตร์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีวิธีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ มี
ศักยภาพให้พร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดเสรีทางการค้า มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ท าให้ธุรกิจจะต้องพัฒนาศักยภาพการแข่งขันใน
ระดับสากล ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใสจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น อีกทั้งวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่
อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้ลงนามรับรองกรอบข้อตกลง การยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services: MRA) ซึ่ ง เปิ ด ให้ มี
การค้าเสรีด้านวิชาชีพบัญชี โดยอนุญาตให้นักวิชาชีพบัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนสามารถเข้ามา
ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่างเสรี ส่วนนักวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน 
  ดังนั้นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมศักยภาพ
ของนักบัญชีไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้ “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)” สามารถรองรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี  ที่ส าเร็จจากสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีจ านวนมากในแต่ละปี เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีให้เป็ นไปตาม
คุณสมบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ก าหนด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบัญชีให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี
บัญชีขั้นสูงและสามารถใช้กระบวนวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
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ตอบสนอง  ความต้องการของทั้งระดับชุมชน สังคม ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งรวมทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา
จะมีบุคลากรสายวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านการ
บัญชีในระดับสูง ทั้งเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีได้ศึกษาใกล้บ้านอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้  

1. มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ และมีจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ   

2. มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญและบทบาทของการบัญชี มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สามารถบูรณา
การความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้สถิติในการตัดสินใจทางบัญชีได้อย่าง
เหมาะสม 

3. มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่สามารถ
สื่อสารได้ในระดับดี  

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

5. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับ และเคารพสิทธิ ในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 
องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

องค์ประกอบที่ 2  : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

Criterion Score 
1. Expected Learning Outcomes 2 
2. Programme Structure and Content 2 
3. Teaching and Learning Approach 2 
4. Student Assessment 2 
5. Academic Staff  3 
6. Student Support Services 2 
7. Facilities and Infrastructure 3 
8. Output and Outcomes N/A 

  หมายเหตุ Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน : ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่
สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง : มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล 
เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 
ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ : ได้มี
เอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มี
หลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 
ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์
เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 
ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 เป็น ตัวอย่างของแนวปฏิบั ติที่ ดี  : มี เอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 
ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มี
ผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติ
ช้ันน าได้ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1) มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ และจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ และผ่านการรับรอง

หลักสูตรจากสกอ. 
2) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีจบวิชาชีพชั้นสูงเข้าเรียนต่อ โดยมีแผนการศึกษา 2 ปี 
3) เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของ Work Integrated Learning (WIL) ท าให้ผู้เรียนเกิด

ประสบการณ์เชิงปฏิบัติจากสถานประกอบการจริง 
4) การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
5) มีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนที่พร้อมใช้งาน ส่งเสริมการเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1) การประเมินและทบทวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-

Based Education (OBE) และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ 
2) การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยการใช้ Learning Taxonomy ที่สามารถวัดได้ 
3) การทบทวนสมรรถนะของบุคลากรสายวิชากรและสายสนับสนุนที่ส่งเสริมการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตรสอดรับกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4) การรายงานผลผลิตและผลลัพธ์ เพ่ือการก ากับติดตาม และการก าหนดคู่เทียบที่โดดเด่น 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
1) การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักการ Outcome Based Education อย่างถูกต้อง (ความ

สอดคล้องของ PLOs กับ CLOs) 
2) การก าหนดการวัดประเมินผลที่บรรลุ PLOs ครบถ้วน  
3) การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) และการวัดผลการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 
4) การก าหนดและการวัดผลทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสูตร 
5) การทบทวนและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอนในทุกรายวิชา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
          เกณฑ์การให้คะแนน    ผ่าน    

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ () / 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ () 

ตรี โท 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี   
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด N/A  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the 

expected learning outcomes are 
appropriately formulated in 
accordance with an established 
learning taxonomy, are aligned to 
the vision and mission of the 
university, and are known to all 
stakeholders. 

1) มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

2) มีการปรับปรุงหลักสูตรจากข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม 

1) การทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้ 
Learning Taxonomy ที่สามารถวัดได้ 

2) การสื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้ไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

3) การก าหนดช่องทางการสื่อสาร ELOs ไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม (ที่อาจ
แตกต่างกัน) รวมทั้งการประเมินการรับรู้ 

2 2 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately 
formulated and are aligned to the 
expected learning outcomes of the 
programme. 

 1) การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(ELOs) อย่างครบถ้วนทุกข้อ โดย CLOs 
ต้องเป็น subset ของ ELOs และ CLOs 
ของทุกรายวิชาในหลักสูตรรวมกันจึง
สามารถตอบ ELOs ได้อย่างครบถ้วน 

1 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist 
of both generic outcomes (related 
to written and oral communication, 
problem solving, information 
technology, team building skills, etc) 
and subject specific outcomes 
(related to knowledge and skills of 

1) มีการแสดงรายละเอียด Specific 
Outcomes และ Generic Outcome 
(ตารางที่ 2.1) 

1) การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (ELOs) ที่ประกอบด้วยทักษะ
ทั่วไป Generic outcomes และทักษะ
เฉพาะ (Specific outcomes) ที่ชัดเจน
และเป็นข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2) การทบทวนและปรับปรุง Specific 

2 



 

8 

 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

the study discipline) Outcomes และ Generic Outcome 
ของหลักสูตร 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, 
are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning 
outcomes. 

1) มีกระบวนการน าความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมาออกแบบหลักสูตร 

1) การแสดงรายละเอียดของความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่มให้
ชัดเจน 

2) การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the 
time they graduate. 

1) จากการสัมภาษณ์ หลักสูตรมีหลักสูตรได้
ก าหนดการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังในภาพรวมก่อนส าเร็จการศึกษา 
ทั้งสมรรถนะวิชาชีพ (IES) สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ (RMUTSV Test) และ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) 
 
 

1) กระบวนการวัดการบรรลุ YLOs (Yearly 
Learning Outcome) ในหลักสูตร 

2) 2. การวัดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(ELOs) ของหลักสูตรครบทุกข้อก่อนส าเร็จ
การศึกษา   

2  

2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme 

and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and 
made available and communicated 
to all stakeholders. 

1) หลักสูตรมีความทันสมัย ออกแบบตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพบัญชี และมีการ
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) หลักสูตรมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย แผ่นพับ มคอ.2 กิจกรรม
นักศึกษาใหม่ Facebook Line และแนะ
แนวสัญจรและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

1) การประเมินประสิทธิภาพการเผยแพร่
หลักสูตร ตรวจสอบการรับรู้และการเข้าถึง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
(เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะรับทราบผ่าน
ช่องทางที่แตกต่างกัน) 

2) การก าหนดช่องทางการสื่อไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

3 2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

3) หลักสูตรมีการก าหนดรายละเอียดใน มคอ.2 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 
หน้า 20 

2.2 The design of the curriculum is 
shown to be constructively aligned 
with achieving the expected learning 
outcomes. 

1) การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี และมีออกแบบ
หลักสูตรโดยใช้การจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (WIL) 

 

1) การใช้ learning taxonomy ในการ
ก าหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning 
level) 

2) การก าหนดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(CLOs) ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  (ELOs)  

 
 
 

2 

2.3 The design of the curriculum is 
shown to include feedback from 
stakeholders, especially external 
stakeholders. 

1) จากการสัมภาษณ์ หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
ป้อนกับจากสถานประกอบการ/ส านักงาน
ตรวจสอบบัญชี/บัญชีในโรงงานมาออกแบบ
หลักสูตรฯ  

1) การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการออกแบบหลักสูตร รวมถึง
การจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแล
ภายนอก 

2) การก าหนดแนวทาง/วิธีการการได้มาซึ่ง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก  

3) การแสดงรายละเอียดข้อมูลป้อนกลับของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น ามาออกแบบ
หลักสูตร โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

2 

2.4 The contribution made by each 1) มีการแสดงรายละเอียดความรับผิดชอบของ 1) การทบทวนมีส่วนร่วมของทุกรายวิชาใน 2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

course in achieving the expected 
learning outcomes is shown to be 
clear. 

รายวิชาในการผลักดันการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (SAR หน้า 
43) 

การผลักดันให้บรรลุผลการเรียนรู้คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

2) การก ากับติดตามและประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ที่ผลักดันการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 
 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced (progression 
from basic to intermediate to 
specialised courses), and are 
integrated. 

1. หลักสูตรมีกระบวนการวางโครงสร้างจาก
วิชาพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชา
บูรณาการ 

2) 2.มีโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์สภา
วิชาชีพบัญชีก าหนด 

1) การจัดกลุ่มรายวิชาตามล าดับ เช่น กลุ่ม
วิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาชั้นกลาง และกลุ่ม
รายวิชาชั้นสูง 

2) การทบทวนการจัดล าดับรายวิชาให้
สอดคล้องกับความรู้พ้ืนฐานที่จะท าให้การ
เรียนในรายวิชาถัดไปมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสมรรถนะที่วางไว้ในแต่ละปี 

2 

2.6 The curriculum to have option(s) for 
students to pursue major and/or 
minor specialisations. 

1) หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาวิชาเอกเลือก
ที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) 

1) การทบทวนการเปิดรายวิชาเอกเลือกท่ีให้
โอกาสนักศึกษาได้เลือกเรียนในรายวิชา
เอกเลือกท่ีต้องการเรียน (ข้อมูลสัมภาษณ์
นักศึกษา ) 

3  

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure 
and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

1) หลักสูตรมีความทันสมัย  
2) การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการทางการบัญชี 

1) การแสดงรายละเอียดการทบทวนหลักสูตร
ประเด็นของความทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือ
ตลาดแรงงาน 

3 

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is 1) มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 1) การก าหนดช่องทางการสื่อสารและการ 2 2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

shown to be articulated and 
communicated to all stakeholders. It 
is also shown to be reflected in the 
teaching and learning activities. 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย“บัณฑิต
นักปฏิบัติ” 

ประเมินการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

2) การแสดงรายละเอียด ทบทวน และ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สะท้อนปรัชญาการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

3.2 The teaching and learning activities 
are shown to allow students to 
participate responsibly in the 
learning process. 

1) หลักสูตรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในรายวิชาสห
กิจศึกษา 

1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
จัดการเรียนการสอนการวางแผนการ
ท างาน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล  

2 

3.3 The teaching and learning activities 
are shown to involve active learning 
by the students. 

1) จากการสัมภาษณ์ผู้สอน พบว่ามีการใช้  
Active Learning ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2) มีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ ด้วยจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL และการออกสหกิจศึกษา 

1) การแสดงรายละเอียดวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่แสดงถึง  Active Learning 
ของรายวิชา 

2) การทบทวน และปรับปรุงการใช้ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมทุกรายวิชา 

 

2 

3.4 The teaching and learning activities 
are shown to promote learning, 
learning how to learn, and instilling 
in students a commitment for life-
long learning (e.g., commitment to 

1) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในรายวิชาวิชาวิจัย รายวชิาสหกิจศึกษา 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  

1) การก าหนดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) การจัดวางระบบการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
ชัดเจน 

3) การแสดงรายละเอียดกิจกรรมการเรียน

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

critical inquiry, information-
processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and 
practices). 

การสอนและ/หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่
ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) การวัดผลการบรรลุทักษะการเรียนตลอด
ชีวิตของนักศึกษา 

3.5 The teaching and learning activities 
are shown to inculcate in students, 
new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial 
mindset. 

1) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
WIL ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้น าเสนอ
ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา 

1) การทบทวนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถ
ปลูกฝังหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด
ใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักและ
เข้าใจนวัตกรรมและมีแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2  

3.6 The teaching and learning processes 
are shown to be continuously 
improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and are 
aligned to the expected learning 
outcomes. 

1) มีกระบวนและกลไกลในการปรับปรุง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม 

1) กระบวนการด าเนินงานยังไม่เป็นระบบ
และรูปแบบที่ชัดเจน 

2) การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เชื่อมโยง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3) การก าหนดช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การก ากับดูแลและทบทวนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลักดันการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

2 

4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are shown to 
be constructively aligned to 
achieving the expected learning 

1) แต่ละรายวิชามีการระบุวิธีการประเมินผลใน 
มคอ.3 

1) การก าหนด ทบทวน และปรับปรุงวิธีการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

2 2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

outcomes and the teaching and 
learning objectives. 

2) การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

4.2 The assessment and assessment-
appeal policies are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

1) หลักสูตรมีวิธีการประเมินที่ชัดเจน และ
สื่อสารไปยังนักศึกษา 

2) จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า นักศึกษา
ทราบเกณฑ์การตัดค่าระดับขั้น และสามารถ
ขอดูคะแนนได้จากอาจารย์ผู้สอน 

1) การออกแบบระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน
ที่มีความชัดเจน โดยมีคนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

2) กระบวนการติดตามช่องทางการอุทธรณ์
ของผู้เรียน 

2 

4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression 
and degree completion, are shown 
to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

1) หลักสูตรมีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 

2) หลักสูตรได้แจ้งเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของผู้เรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
และจากการสัมภาษณ์ นักศึกษาทราบเกณฑ์
ในการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

3) หลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินการ
ตามมาตรการและประเมินความพึงพอใจ
เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานและ
ขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียน  

1) การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานและ
ขั้นตอนในการวัดผลความก้าวหน้าและ
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

3 

4.4 The assessments methods are 
shown to include rubrics, marking 
schemes, timelines, and regulations, 
and these are shown to ensure 
validity, reliability, and fairness in 
assessment. 

1) หลักสูตรมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนใน
การวัดและประเมินผล 

1) การทบทวน และปรับปรุง Rubrics และ
Marking schemes  

2) การแสดงรายละเอียดกฎระเบียบในการ
สอบ 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

4.5 The assessment methods are shown 
to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

 1) การมีระบบการวัดผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา (CLOs) ที่ชัดเจน เพ่ือไปผลักดัน
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

 

1  

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

1) หลักสูตรมีกระบวนการป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
2) มีการแจ้งผลการประเมินและการป้อนกลับ

ในบางรายวิชา 
3) มีการใช้ LMS ในการจัดการเรียนการสอน  

1) ยังไม่มีระบบให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) ในส่วนของคะแนนสอบที่
เป็นลายลักษณ์อักษร หลักสูตรพึงพิจารณา
การท าระบบการป้อนข้อมูลย้อนกลับให้
เป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนของ
นักศึกษาได้ทันท่วงที 

3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be 
continuously reviewed and 
improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

2) มีทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
(SAR 60) 

1) การมีกระบวนการทวนสอบและปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรม 

2) การวัดและประเมินผลหลักสูตรที่เชื่อมโยง
กับความต้องการของอุตสาหกรรม จาก
การสัมภาษณ์พบว่า สถานประกอบการที่
นักศึกษาฝึก WIL ต้องการให้นักศึกษา
สามารถใช้เครื่องคิดเลข/การพิมพ์งานโดย
การการพิมพ์สัมผัส ความรู้ในค าศัพท์
เฉพาะวิชาชีพบัญชี การสื่อสารและการ
กล้าแสดงออกในการท างาน การสร้าง
ทักษะการคิดรวบรวม/การคิดวิเคราะห์
โดยการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ มาใช้ใน
การท างาน 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

 
 
 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1 The programme to show that 

academic staff planning (including 
succession, promotion, re-
deployment, termination, and 
retirement plans) is carried out to 
ensure that the quality and quantity 
of the academic staff fulfil the 
needs for education, research, and 
service. 

1) หลักสูตรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังของ
บุคลากรสายวิชาการ 

2) มีการก าหนดภาระงานและงานมอบหมาย
ของอาจารย์ตามความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ 

3) มีการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
ผ่านวิธีการเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทางการบัญชี 

1) การทบทวนความต้องการการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการท่ีสามารถเติมเต็ม
ความสามารถที่สอดคล้องกับสมรรถนะใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการของหลักสูตร 

3 3 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and 
monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 

1) หลักสูตรมีสัดส่วนระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาอยู่ที่ประมาณ อาจารย์ 1 ท่านต่อ
นักศึกษา 6 คนซึ่งท าให้อาจารย์สามารถดูแล
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

1) การทบทวนกลไกการกระจายภาระงานที่
เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุภารกิจด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

2) การทบทวนการค านวณสัดส่วนระหว่าง
อาจารย์ต่อนักศึกษา โดยนับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษ (FTEs) 

 
 

2 

5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff 

1) บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะ (ผู้สอบ
บัญชี) ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

1) การมีการวางระบบการก าหนดสมรรถนะ
ของอาจารย์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

are determined, evaluated, and 
communicated. 

หลักสูตร 2) การทบทวนเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
พ้ืนฐานของบุคลากรสายวิชาการและการ
สื่อสารให้บุคคลากรสายวิชาการใน
หลักสูตรเข้าใจตรงกัน 

3) การน าผลการประเมินสมรรถนะมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร 

5.4 The programme to show that the 
duties allocated to the academic 
staff are appropriate to 
qualifications, experience, and 
aptitude. 

1) มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และจัดสรร
บุคลากรที่มีความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน 

1) การมีระบบ กลไกในการมอบหมายงาน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการท่ีชัดเจน 

3  

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff is 
based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and 
service. 
 
 

1) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีความพร้อมของ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2) หลักสูตรมีการวัดประเมินผลตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน 

1) การทบทวนการส่งเสริมบุคลากรสาย
วิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการโดย
หลักสูตร 

3 

5.6 The programme to show that the 
rights and privileges, benefits, roles 
and relationships, and accountability 
of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their 
academic freedom, are well defined 

1) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า มีการให้
สิทธิเศษแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงาน
วิชาการตามนโยบายของวิทยาลัย 

1) การมีระบบการวัดประเมินผลความพึง
พอใจต่อการบริหารงานของหลักสูตร เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

and understood. 
5.7 The programme to show that the 

training and developmental needs 
of the academic staff are 
systematically identified, and that 
appropriate training and 
development activities are 
implemented to fulfil the identified 
needs. 

1) สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ ทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

1) การทบทวนการวิเคราะห์ความต้องการ
การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการเพ่ือน ามาวางแผน
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

2) การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้ตรงกับความสามารถและความ
ต้องการของหลักสูตร รวมถึงสอดคล้องกับ
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3 

5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is 
implemented to assess academic 
staff teaching and research quality. 

1) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การให้ความดีความชอบ 

1) การทบทวนระบบการบริหารจัดการผล
การปฏิบัติงานที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนและคุณภาพการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 

6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 

6.1 The student intake policy, admission 
criteria, and admission procedures to 
the programme are shown to be 
clearly defined, communicated, 
published, and up-to-date. 

1) มีการก าหนดนโยบาย เกณฑ์ และข้ันตอน
การรับ นักศึกษาที่มีความชัดเจน เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

2) จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษา
ทราบข้อมูลการรับสมัครจากเว็บไซต์ การ
แนะน าจากรุ่น การแนะน าจากญาติ 

1) การประเมินประสิทธิภาพช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ 

3 2 

6.2 Both short-term and long-term 1) มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน 1) การวางแผนกิจกรรมระยะสั้น-ระยะยาว 2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

planning of academic and non-
academic support services are 
shown to be carried out to ensure 
sufficiency and quality of support 
services for teaching, research, and 
community service. 

การให้บริการทางการศึกษา ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2) ทบทวนความเพียงและคุณภาพการ

ให้บริการของการให้บริการทางการศึกษา
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

6.3 An adequate system is shown to 
exist for student progress, academic 
performance, and workload 
monitoring. Student progress, 
academic performance, and 
workload are shown to be 
systematically recorded and 
monitored. Feedback to students 
and corrective actions are made 
where necessary. 

1) มีระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ 

2) มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนโดย
อาจารย์ผู้สอนและสาขาวิชาอย่างใกล้ชิด 

 

1) การค านวณและการก ากับติดตามภาระ
งาน (Workload) ของนักศึกษา 

2) การประเมินผลการติดตามความก้าวหน้า
ของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 

3 

6.4 Co-curricular activities, student 
competition, and other student 
support services are shown to be 
available to improve learning 
experience and employability. 

1) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 1) การประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะความสามารถในการท างาน รวมถึง
ผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

2 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown 
to be identified for recruitment and 

1) มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1) การทบทวน ประเมินการก าหนด
สมรรถนะของสายสนับสนุนที่สามารถ
ให้บริการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

deployment. These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders 
needs. Roles and relationships are 
shown to be well-defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

ส่วนเสียได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
2) การก าหนดมาตรฐานการบริการ (Service 

Quality) และเกณฑ์ในการประเมิน
มาตรฐานการบริการ 

6.6 Student support services are shown 
to be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

1) มีการประเมินความพึงพอใจของการ
ให้บริการ 

1) การมีกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่น เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของสาย
สนับสนุน 

2  

7. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 

7.1 The physical resources to deliver 
the curriculum, including 
equipment, material, and 
information technology, are shown 
to be sufficient. 

1) มีเครื่องมือ อุปกรณ ์และห้องเรียนเพียงต่อ
การเรียนการสอน พร้อมทั้งระบบ
สารสนเทศที่พร้อมใช้งาน 

1) ประเมินความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3 3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up-to-date, readily 
available, and effectively deployed. 

1) มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

 

1) การจัดระบบผู้ดูแลห้องปฏิบัติการให้
นักศึกษาสามารถใช้งานห้องได้สะดวก 

2) จากการสัมภาษณ์นักศึกษาและสถาน
ประกอบการ พบว่า ยังมีความต้องการใน
การใช้โปรแกรมทางการบัญชีที่สามารถ
น าไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการ
ท างานทางการด้านการบัญชี 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

7.3 A digital library is shown to be set-
up, in keeping with progress in 
information and communication 
technology. 

1) มีระบบห้องสมุดดิจิทัล ให้นักศึกษาสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

1) การสอบถามความเพียงพอ ความต้องการ 
และความพึงพอใจในการใช้งาน 

3 

7.4 The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

1) มีการติดตั้งระบบเครือข่าย เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งวิทยาลัย 

1) การสอบถามความเพียงพอ ความต้องการ 
และความพึงพอใจในการใช้งาน 

3 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and 
network infrastructure that enables 
the campus community to fully 
exploit information technology for 
teaching, research, service, and 
administration. 

1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนการวิจัย 
และระบบงานธุรการ 

1) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้เกิดความเสถียร 

2) การสอบถามความเพียงพอ ความต้องการ 
และความพึงพอใจในการใช้งาน 

3  

7.6 The environmental, health, and 
safety standards and access for 
people with special needs are 
shown to be defined and 
implemented. 

1) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า วิทยาลัยมี
การให้บริการส าหรับผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยมีทางลาดส าหรับรถ wheelchair  

 

1) ทบทวนการใช้ 5 ส+ ในการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานด้านชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
มาตรฐานความปลอดภัย  

2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และความปลอดภัย การน าผลการประเมิน
ไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

3 

7.7 The university is shown to provide a 1) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และ 1) การส ารวจความพึงพอใจต่อการจัด 3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal 
wellbeing. 

มี Co-Working Space ให้เหมาะกับการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอน การวิจัย ของบุคลากรและ
นักศึกษา และการน าผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง  

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

1) มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนที่ท าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

2) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การทบทวนระบบและกลไกการประเมิน
ทักษะของสายสนับสนุนด้านการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุง 

3 

7.9 The quality of the facilities (library, 
laboratory, IT, and student services) 
are shown to be subjected to 
evaluation and enhancement. 

1) มีระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 

2) มีการจัดท าระบบข้อร้องเรียนโดยการใช้ QR 
Code  

1) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนให้
เป็นรูปธรรม 

3 

8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are shown 
to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

 1) การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล pass 
rate, dropout rate, and average 
time to graduate 

2) การก าหนดคู่เทียบ 

N/A N/A 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 

 
1) การเก็บข้อมูลการมีงานท า การเป็น

ผู้ประกอบการ และการศึกษาต่อของ
ผู้เรียน 

2) การก าหนดคู่เทียบ 

N/A  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall  
Score 

and benchmarked for improvement. 

8.3 Research and creative work output 
and activities carried out by the 
academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

1) มีการเก็บข้อมูลวิจัยของอาจารย์ 1) การก าหนดคู่เทียบ N/A 

8.4 Data are provided to show directly 
the achievement of the programme 
outcomes, which are established 
and monitored. 

1) หลักสูตรมีุการก าหนดการสอบสมรรถนะใน
ด้านต่างๆ 

  

1) การติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรทั้งในระดับรายปี (ถ้ามี) และ
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

2) การวิเคราะห์และทบทวน เพ่ือออกแบบ
ตัวชี้วัดที่สามารถแสดงถึงการบรรลุ ELOs 
หลักสูตรของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

N/A 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

1) มีการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

1) การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

2) การหาคู่เทียบเคียงและศึกษากระบวนการ
ท างานของคู่เทียบ เพ่ือน ามาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

N/A 
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สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 

1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
1) การน าผลการประเมินในแต่ละด้าน ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการไปใช้ในการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการของวิทยาลัย 
2) การสื่อสารและการสร้างการรับรู้ของบุคลากรให้มีความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA  

Version 4  
3) การวางระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยที่สอดรับและส่งเสริมหลักสูตรในการใช้เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ  AUN-QA Version 4  

2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
1) การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ส าหรับการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และการวัดประเมินผล 

 3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
1) การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย 
2) การปรับปรุงทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชีที่สอดคล้องกับการใช้งานในสถานประกอบการ 
3) เป็นหลักสูตรที่มีการออกฝึกประสบการณ ์WIL ในสถานประกอบการที่สร้างประสบการณ์จริงให้แก่

นักศึกษา 
4) หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 

4. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
  ไม่มี เนื่องจากหลักสูตรเพิ่งเริ่มด าเนินการเรียนการสอน ปัจจุบันยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
1) การเพ่ิมเติมทักษะการพิมพ์สัมผัส (ท้ังเครื่องคิดเลขและแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์) การใช้เครื่อง

เลข 
2) การเพ่ิมเติมทักษะการกล้าแสดงออก และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3) การน าองค์ความรู้ในหลักสูตรไปบูรณาการในการท างาน 

6. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
1) การสื่อสารความเข้าใจ  AUN-QA Version 4 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 





ภาคผนวก 
1. ก ำหนดกำร 

ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี (ต่อเนื่อง) 
วิทยำลัยรัตภูมิ   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
วันอังคำรที่ 10 สิงหำคม  2564 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 

โดยประชุมผ่ำน Zoom ณ อำคำรมงคลศรีวิชัย วิทยำลัยรัตภูมิ 
เวลำ ภำรกิจ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันผ่าน Zoom 
1. ดร.พินิจ  ดวงจินดา ประธานกรรมการ 
2. ดร.นิจกานต์  หนูอุไร กรรมการ 
3. ดร.จตุพร  ฮกทา กรรรมการและเลขานุการ 
4. อาจารย์สุห์ดี  นิเซ็ง ผู้สังเกตการณ์ 

09.00 - 09.30 น. - เปิดประชุมผ่าน Zoom 
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรแนะน าสมาชิกและชี้แจงตารางการตรวจประเมินผ่าน 
Zoom 
- ประธานหลักสูตรบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรผ่าน Zoom 
- สัมภาษณ์เชิงนโยบาย ภายในหลักสูตรผ่าน Zoom 

09.30 - 10.00 น. - สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยผ่าน Zoom 
 

10.00 – 10.30 น. - สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
 

10.30 – 11.00 น. - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง  
 

11.00 – 11.30 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันผ่าน Zoom 
 

11.30 – 12.00 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้างผ่าน Zoom 
 

13.00 – 16.30 น - ประชุมสรุปผลการด าเนินงานผ่าน Zoom 
 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 



















3. ภาพประกอบการประเมิน 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


