แบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ 7) และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี วิชาเอกการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
และวิชาเอกระบบสารสนเทศทางการบัญชี
พ.ศ 2556
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2560
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี วิช าเอกการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน และ
วิช าเอกระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี คณะการบั ญ ชี และการจั ด การ มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม มีผ ลการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี 3.96 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ
(13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6
พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก" จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 2,4
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี" จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 3,5, 6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 3.84 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.75 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.83 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [ ] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพดี
3.51 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพดี
4.06 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพดี
3.69 คะแนน
ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพดี
3.96 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้น
จานวน 3 ท่าน มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความประสงค์ของนิสิตคือ ระบบเครือข่ายเพื่อใช้งาน
โปรแกรม ERP และโปรแกรมการตรวจสอบบัญชี
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 คือ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีตาแหน่งทาง
วิชาการ จานวนร้อยละ 73.33 มีตาแหน่งทางวิชาการ และจานวนร้อยละ 69.33 มีผลงานทางวิชาการ
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 คือ การดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจะ
ช่วยทาให้การดาเนินงานของหลักสูตรมีการพัฒนาขึ้นได้อีกหลากทาง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งระดับนิสิตและอาจารย์ในหลักสูตรกับหน่วยงานทั้งในและระหว่างประเทศ
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2560 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment) ประจาปี
การศึกษา 2557-2559 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2560
กาหนดโดย สกอ.
CA2559
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2560
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
CA2559
CA2558
CA2557
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท SA2560
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
SA2560
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คะแนน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ค่าเฉลี่ย 4.66
ค่าเฉลี่ย 4.21
ค่าเฉลี่ย 4.32
ค่าเฉลี่ย 4.28
ร้อยละ 73.33
ร้อยละ 25
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
4.83
3.57
4.66
4.64
-

4.66
4.21
4.32
4.28
5.00
2.92
5.00
5.00

4
3
4
3
4
3
4
3
3

3

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก

- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

-

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

-

4
4
4
3

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

ร้อยละ 93.33
ร้อยละ 93.33
ร้อยละ 93.33
ร้อยละ 93.33
ร้อยละ 73.33
ร้อยละ 73.33
ร้อยละ 53.33
ร้อยละ 46.67
ร้อยละ 69.33
ร้อยละ 134
ร้อยละ 379
ร้อยละ 124
4.20
4.29
4.15
3.44

5.00
5.00
5.00
5.00
4.58
4.58
3.33
2.92
5.00
5.00
5.00
5.00
4
4
3
3

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2560
CA2559
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3
2
3
3.67
3.00
3.33
3.00

-

3
3
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
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ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
3.50
3.75
4.25
3.50
-

4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
5
5
5
5

4
4
4
3
4.00
4.00
4.00
3.00
3.96
3.69
4.06
3.51
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วันที่รายงาน 2 กรกฎาคม 2561
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
สาขาการบัญชี
1. ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
สาขาการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
6. ประธานหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานาทา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
9. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
10. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
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สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
11. ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
12. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
14. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
15. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
16. เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : 2 กรกฎาคม 2561
17 เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : 2 กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-.......................................................................................
2 อาจารย์ .....................................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-- ..............................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-- .........................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-- .........................................
3 นิสิตและบัณฑิต .........................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-- ......................................................
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25490211107668
1.1.1  มี มคอ 1
1.1.2 √ ไม่มี มคอ 1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรวันที่ 29 เมษายน 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
(แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่)
1.3 สกอ. อนุมัติหลักสูตรวันที่ 18 มิถุนายน 2558 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ อาจารย์ เพื่อรับทราบ
การเห็นชอบหลักสูตร 29 เมษายน 2556
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ที่ระบุใน ปีการศึกษา 2558 / 2560 / 2560
ปีการศึกษา 2558
1. รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ*
2. ผศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล*
3. ผศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช*
4. ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม
5. อาจารย์ ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นกุ ูล

ปีการศึกษา 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี
อุตสาหะวาณิชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล

ปีการศึกษา 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล

1.5.2 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน ที่ระบุใน
ปีการศึกษา 2558 / 2560 / 2560
ปีการศึกษา 2558
1. ผศ.ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ
2. ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
3. รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
4. ดร.อุเทน เลานาทา
5. ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ

ปีการศึกษา 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ
รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
อ.ดร.อุเทน เลานาทา
อ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ

ปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุเทน เลานาทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
อาจารย์ ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร

1.5.3 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่ระบุใน ปีการศึกษา
2558 / 2560 / 2560
ปีการศึกษา 2558
1. ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์
2. ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

ปีการศึกษา 2560
อ.ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

ปี การศึกษา 2560
อ.ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
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3. ผศ.ดร.กัญญณัฐ รัตนประภาธรรม
4. ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
5. ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ

อ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภา
ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
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1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม

เอก

2546

บช.ด.

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
041

โท

2537

บธ.ม.

041

ตรี

2535

บธ.บ.

041

เอก

2545

Ph.D.

041

(Business
Administra
tion)

โท

2538

M.B.A.

041

(Finance)

2536

บช.ม.

041

2535

บธ.บ.

041

2532

บธ.บ.

041

(การบัญชี
บริหาร)
(การเงินและ
การธนาคาร)
(การบัญชี)

เอก

2547

Ph.D.

041

โท

2541

MBA

041

รศ.ดร.กรไชย พรล
ภัสรชกร

ตรี

ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
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สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา
การบัญชี
การบัญชี
เพื่อการ
วางแผนและ
ควบคุม
การบัญชี

Accounting
and
Finance
Accounting
for
Planning
and
Control

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล
Washington
State
University,
USA
The
University of
Texas at
Arlington,
USA
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
University of
Southampto
n, UK
Kasetsart
University,
Thailand

11

ตรี

2538

BBA

041

Accounting Rajamangala
Institute of
Technology
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
รศ.ดร.สุวรรณ
หวังเจริญเดช

รศ.ดร.ณัฐวงศ์
พูนพล

รศ.นภาภรณ์
พลนิกรกิจ

ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก

ผศ.ดร.อุเทน
เลานาทา

ผศ.ดร.อัครวิชช์
รอบคอบ

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

เอก

2553

ปร.ด.

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
041

โท

2548

บช.ม.

041

ตรี

2536

บธ.ม.

041

เอก
โท

2548
2542

ปร.ด.
บธ.ม.

041
041

ตรี
โท

2539
2534

บธ.บ
บช.ม.

041
041

ตรี

2526

บช.บ.

041

ตรี

2554

ปร.ด.

041

โท

2546

บธ.ม.

041

เอก

2543

บธ.บ.

041

เอก

2553

ปร.ด.

041

โท

2546

บช.ม.

041

ตรี

2544

บธ.บ.

041

ตรี

2552

ปร.ด.

041

โท

2542

บช.ม.

041

เอก

2534

บธ.บ.

041
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สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา
การบัญชี
การบัญชี

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

(การเงินและ มหาวิทยาลัย
การธนาคาร)
สยาม
การบัญชี ม.มหาสารคาม
การบัญชี มเกษตรศาสตร์
วางแผนและ
ควบคุม
การบัญชี ม.มหาสารคาม
การบัญชี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การบัญชี
วิทยาลัย
คณาสวัสดิ์
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
บูรพา
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
โยนก
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม่
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
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อาจารย์ ดร.ธัญญธร
ศรีวิเชียร

อ.ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์

ผศ.ดร.มณีรัตน์
วงษ์ซิ้ม

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

ผศ.ดร.กัญญณัฐ รัตนป
ระภาธรรม

ผศ.ดร.ญาณินท์
ตั้งภิญโญพุฒิคุณ

เอก

2552

ปร.ด.

041

โท

2542

บธ.ม.

041

ตรี

2534

บธ.บ.

041

เอก

2553

ปร.ด.

041

โท

2547

วท.ม.

041

ตรี

2541

บธ.บ.

041

เอก

2555

PhD.

041

โท

2547

วท.ม.

041

ตรี

2545

บธ.บ.

041

เอก

2553

ปร.ด.

041

โท

2547

วท.ม.

041

ตรี

2543

บช.บ.

041

เอก

2554

ปร.ด.

041

โท
ตรี
เอก

2546
2543
2546

บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.

041
041
041
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บริหาร
การศึกษา
การบัญชี

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เทคโนโลยี
สถาบัน
สารสนเทศ เทคโนโลยีพระ
ทางการ
จอมเกล้าคุณ
บัญชี
ทหาร
ลาดกระบัง
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น
Inf. Tech. University of
South
Australia,
Australia
วิทยาการ
มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์
รังสิต
(คอมพิวเตอ มหาวิทยาลัย
ร์ธุรกิจ)
มหาสารคาม
(การบัญชี) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
(เทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ทางธุรกิจ)
(ระบบ
มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ หอการค้าไทย
ทางการ
บัญชี)
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
การบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
การบัญชี ม.นอธ์อีสเทิสน์
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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โท

2537

บธ.ม

041

การบัญชี

ตรี

2535

บช.บ.

041

การบัญชี
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จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.
เกษตรศาสตร์
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1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ

อ.ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
สิริรมั ภา พวงพิลา จุลสุชดา ศิรสิ ม และณรัฐวรรณ มุสิก.
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับความเป็นมืออาชีพ
ของผู้ทาบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 37
ฉบับที่ 2 ประจาเดือน มีนาคม - เมษายน 2561.
Value Chain Costing, Competitive Advantage and Firm
Success : Evidence from Thai Auto Parts Manufacturing
Businesses
Information Transparecy, Decision Making Quality and
Firm Profitability : Evidence from Thai Listed Firms
สุภัคพร ชลอเลิศ, จุลสุชดา ศิริสม และไตรรงค์ สวัสดิกุล.
ผลกระทบของการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีต่อประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากรด้านการบัญชี การเงิน และพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
พ.ศ. 2561.
ดวงใจ เผ่าเวียงคา นภาภรณ์ พลนิกรกิจ และณัฐวงศ์ พูนพล.
ผลกระทบของการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพ
การทางานของผู้อานวยการกองคลังสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
2561. หน้า 88-97.
เอมิกา ภูยาดอง, อัครเดช ฉวีรักษ์ และศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์.
ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ในวิชาชีพกับความสาเร็จในการ
ทางานของผู้ทาบัญชีในจังหวัดอุดรธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4
ประจาเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558.
เปรมยุดา ท้าวบุตร อัครเดช ฉวีรกั ษ์ สลักจิต นิลผาย. ผลกระทบ
ของการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงินที่มีต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
อรสา ไชยผง อัครเดช ฉวีรักษ์ และสลักจิต นิลผาย. ความสัมพันธ์
ระหว่างความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ทาบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่
1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561.

แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญ
พุฒิคุณ

ผศ.ดร.อัครวิชญ์ รอบคอบ
ผศ.ดร.อุเทน เลานาทา

นลินี ดมหอม อัครเดช ฉวีรักษ์ และสลักจิต นิลผาย. ความสัมพันธ์
ระหว่างความมั่นใจในการปฏิบตั ิงานกับประสิทธิการทางานของนัก
ตรวจสอบภาษีปฏิบตั ิการของสานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม - มีนาคม
2561.
ไอลดา พหลทัพ อัครเดช ฉวีรักษ์ และสลักจิต นิลผาย.
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ทางการบัญชีสมัยใหม่กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนักวิชาการเงินบัญชี
และพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารวิชาการแพรวา
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
วรินรัศมิ์ นนทะชัย ขจิต ณ กาฬสินธุ์ และรัตนาวดี สนธิประสาท.
ผลกระทบของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจผลิตและ
ประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561.
ภัทรภร อินธิราช, ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคณ
ุ และณรัฐวรรณ มุสิก.
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการบริการแบบมืออาชีพกับผลการ
ดาเนินงานของสานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561.
หนังสือภาษีอากร
หนังสือ วิชาการวางระบบบัญชี ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ คาสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4774/2560 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2560
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ
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1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม
รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

รศ. นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
ผศ.ดร.อุเทน เลานาทา
ผศ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
อ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อ.ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ

อาจารย์ผู้สอนภายนอก
คณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
NA
NA
NA
NA
NA

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ผู้สอนภายนอก
คณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
NA
NA
NA
NA
NA

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ผู้สอนภายนอก
คณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
NA
NA
NA
NA
NA

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
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1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สก
อาจารย์
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
15 คน ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2560 ทั้ง 15 ท่าน และไม่ได้เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น นอกจาก
ปริญญาเอกสาขาการบัญชี
สรุปว่า
2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 15 คน
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 15 คน
มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
สรุปว่า

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ 1-3 ของ
แต่ละสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 9 คน เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้ง 14 คน ซึ่ง มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน
สรุปว่า

แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งหมดมี
คุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทในสาขาวิชา
บัญชีหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
3. มีงานวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา
สรุปว่า

5

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ทั้งหมดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือมีตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาบัญชี
2. มีงานวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา
สรุปว่า

6

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ทั้งหมดมีคุณสมบั้ติดังนี้
1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือมีตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาบัญชี
2. มีงานวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา
สรุปว่า

7

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งหมดมี
คุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือมีตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาบัญชี
2. มีงานวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา
สรุปว่า

√ ผ่าน ไม่ผ่าน
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8

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท จานวน 10 คน ประกอบด้วย
2. จานวนวิทยานิพนธ์ จานวน 4 เรื่อง
สาหรับค่าน้าหนัก 0.80 ค่าน้าหนัก
(4*0.80=3.20)
3 จานวนวิทยานิพนธ์ จานวน 3 เรื่อง
สาหรับค่าน้าหนัก 0.60 ค่าน้าหนัก
(3*0.60=1.80)
2. ค่าน้าหนักคุณภาพรวมทั้งหมด 5
3. ร้อยละคุณภาพงานวิทยานิพนธ์
(5/10*100) = 50/40)*5 = 6.5
4. ค่าคะแนน 5.00

สรุปว่า
9

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

กาหนดให้อาจารย์ 1 ท่าน ควบคุม
วิทยานิพนธ์ของนิสิต ไม่เกินจานวน 5
คนสรุปว่า

10

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มี
บัณฑิตศึกษาควรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน
สรุปว่า

11

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

หลักสูตรฯ ในวงรอบประเมินนี้ เป็น
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งมี
ระยะเวลาในการดาเนินงานยังไม่ครบ 5
ปี ตามกรอบระยะเวลาของการปรับปรุง
หลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้มี
การปรับปรุงย่อยอย่างสม่าเสมอ อาทิ
การเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร และในขณะนี้คณะการบัญชี
และการจัดการอยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานแต่งตั้งกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร และการรวบรวม
เนื้อหาสาระวิชาเพื่อการปรับปรุง

แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายวิชาต่อไป
สรุปว่า

แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น (สาขาการบัญชี)
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 60 )
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 80)
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (ร้อยละ 40)
คะแนนเฉลี่ย
ประเด็น (สาขาการสอบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี)
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย
ประเด็น (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย
ป.เอก จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง/5 = A
(A / 0.25) x 5 = Z

ข้อมูล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 76
ข้อมูล
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 128
ข้อมูล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 44

แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนนประเมิน
5
5
5
5.00
คะแนนประเมิน
4
2.5
5
3.83
คะแนนประเมิน
5
5
5
4.16
XXX
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2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
1. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
2. คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
3. อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตรากาลังประจาในแต่ละหลักสูตร
4. กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพื่อ สรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้า
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่กาหนด
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ข้อเสนอแนะ)**
6. นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. สารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ขั้นตอนที่ 5 เกี่ยวกับการ
พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ หลักสูตรยังคงแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิตตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีการตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีการศึกษา 2560 จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อุเทน เลานาทา ผศ.ดร.
อัครวิชช์ รอบคอบ และผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560)

แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระบบการบริหารอาจารย์

1.

ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
2. คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา (ข้อเสนอแนะ)**
3. การพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
4. การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร
5. การประเมินการปฏิบัติงาน
6. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
7. ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ตาม
รายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ขั้นตอนที่ 2 หลักสูตรกาหนดให้มี
การจัดสรรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2560 สอนใน
รายวิชาที่เชี่ยวชาญโดยตรง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ หลักสูตรสามารถกาหนดให้ ผศ.ดร.อุเทน เลานาทา
สอนในรายวิชา 0901524 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในภาคเรียนที่ 1/2560
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนพัฒนา อาจารย์รายบุคคล 5 ปี
2. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
3. ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี
4. ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ (ข้อเสนอแนะ)**
5. ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6. รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ขั้นตอนที่ 4 หลักสูตรรายงาน
แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ หลักสูตรมีการรายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตมีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.อุเทน เลานาทา ผศ.ดร.อัครวิชช์
รอบคอบ และผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน

แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์ (อ้างอิงข้อมูลใน มคอ 7 หน้าที่ 5)
● อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตไม่มีการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ใน มคอ 2 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2556
✓ มีการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่
✓ สาขาการบัญชี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรล
ภัสรชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
✓ สาขาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานาทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคร
วิชช์ รอบคอบ อ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
✓สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบด้วย อ.ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์
วงษ์ซิ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น
ความพึงพอใจของอาจารย์
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงาน การ
ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงาน
ที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตาม
✓หลักสูตร บช.ม. การบัญชี
ปีการศึกษา 2556 = 4.40 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2557 = 4.54 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2558 = 4.59 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2559 = 4.74 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2560 = 4.76 อยู่ระดับดีมาก
✓ หลักสูตร บช.ม. การสอบบัญชี
ปีการศึกษา 2556 = 4.65 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2557 = 4.70 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2558 = 4.72 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2559 = 4.73 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2560 = 4.75 อยู่ระดับดีมาก
✓หลักสูตร บช.ม. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
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ปีการศึกษา 2556 = 3.96 อยู่ระดับปานกลาง
ปีการศึกษา 2557 = 4.11 อยู่ระดับดี
ปีการศึกษา 2558 = 4.15 อยู่ระดับดี
ปีการศึกษา 2559 = 4.34 อยู่ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2560 = 4.36 อยู่ระดับดีมาก
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
1. มีระบบและกลไกการรับนิสิต 10 ขั้นตอนดังนี้ ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนรับนิสิต 5 ปี เสนอไปยังกองแผนงาน
2. คณะฯดาเนินการประกาศรับสมัครนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
3. ศูนย์บริการวิชาการจัดทาแผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง (ข้อเสนอแนะ)**
4. รับสมัครนิสิตตามรอบระยะเวลาที่รับสมัคร
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
6. สอบคัดเลือกตามเกณฑ์
7. ประกาศผลสอบ
8. รายงานตัวนิสิตใหม่
9. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเปรียบเทียบจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนการรับนิสิตเสนอ
ผู้บริหาร
10. ฝ่ายวางแผนตรวจสอบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอต่อกองแผนงาน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ตามรายงานผลการประเมิน
กระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรมีการปรับ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2560
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 5 ขั้นตอนดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2. ประชุมร่วมกับสานักบัณฑิตศึกษาและวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม (ข้อเสนอแนะ)**
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม
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2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทางวิชาการ และการใช้ชีวิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560 ที่มีคณาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงวิทยากรจากภายนอก โดยแยกออกเป็นกลุ่มทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องตามทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ
นิสิต (โดยมีค่าเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับ “ดี” ทุกกิจกรรม)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
⬤การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 6 ขั้นตอนดังนี้
1. นิสิตเสนอหัวข้อและสานักหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทาประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์และที่ปรึกษา
2. ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทาขึ้นสอบ 3 บท 5 บท และแก้ไขหลังการขึ้นสอบ
3. ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ (ข้อเสนอแนะ)**
4. นิสิตนาส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหารและนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย
5. นิสิตนาส่งเอกสารตอบรับการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์และขอสาเร็จการศึกษาจากงานทะเบียน
6. ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรเน้นการ
กากับให้มีการตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ บัณฑิตสามารถตีพิมพ์งานวิจัย TCI กลุ่ม 1 จานวน 6
เรื่อง และ TCI กลุ่ม 2 จานวน 4 เรื่อง (จากนิสิตที่จบการศึกษา 10 คน)
⬤การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ปฎิทินกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. ดาเนินการจัดกิจกรรม (ข้อเสนอแนะ)**
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3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
5. ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ หลักสูตรจัดให้มีโครงการศึกษาดู
งานต่างประเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา/โครงการอบรมการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
สาหรับบัณฑิตศึกษา/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม iThesis สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
ปรากฎอยู่ในแผนงบประมาณประจาปี 2561
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานการจัดทาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา/โครงการอบรมการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับบัณฑิตศึกษา/
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม iThesis สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (โดยมีค่าเฉลี่ยของแต่
ละโครงการอยู่ในระดับ “ดี”)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
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3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาบัญชีมหาบัณฑิต มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2560) จานวน 25 คน ดาเนินการสารวจ
ผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 44 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 4.66) เท่ากับ 100% รายละเอียดดังตาราง (ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ 2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.76 คะแนน
4.52 คะแนน
4.67 คะแนน
4.75 คะแนน
4.52 คะแนน
4.66 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
1. ผู้สาเร็จการศึกษา
15
2. ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
2.1 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิต
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6 (0.60*5=3)
5
- น้าหนักคุณภาพ 0.8 (0.80*10=8)
10
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
2.2 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6
- น้าหนักคุณภาพ 0.8
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
3. ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จ
(11/15)x100=73.33
การศึกษา
73.33/40*5=9.16
คะแนน (เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)
5
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต (อัตราเปอร์เซนต์)
ACC
Audit
2558
72.73
50.00
2559
62.50
100.00
2560
85.71
50.00

AIS
50.00
100.00
0

การสาเร็จการศึกษา

อัตราการสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จานวน 0 คน / ปีการศึกษา 2559 จานวน 6 คน / ปีการศึกษา
2559 จานวน 10 คน
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต (แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี)
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาวิชาการบัญชี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25560
รหัส ชื่อวิชา

0909502วิทยาระเบียบวิธี
วิจัยสาหรับเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
0909501สถิติสาหรับ
เศรษฐศาสตร์และการเงิน
0901513 การวิเคราะห์และ
การจัดการต้นทุน
0901524 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

ผู้สอน

ภาค/ปี
การศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

รศ.ดร.กรไชย
พรลภัสรชกร

1/2560

2

5

1

รศ.ดร.การุณย์
ประทุม
อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์
สุดสมบูรณ์
ผศ.ดร.อุเทน เลา
นาทา

1/2560

3

4

1

8

8

1/2560

1

2

2

5

5

12

11

(U 1)

(S)

B

C+

C

D+

D

F

2

1/2560

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน
10
8

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัส ชื่อวิชา

0901501 ทฤษฎีบัญชีขั้นสูง
0901503 การวางแผนภาษี
0901533 การบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน

ภาค/ปี
การศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ตันติเศรษฐ
ดร.ศุทธินี
ปราชญ์ศรีภูมิ

2/2560

6

3

2/2560

4

4

อ.ดร.ศุภรักษ์ จันทร์
จรัสจิตต์

2/2560

3

4

B

3

C+

C

2
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D+

D

F

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน
9
9
8

8

12

12
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4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุทที่ าให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
1. แผนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี (ข้อเสนอแนะ)**
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
3. ยกร่างหลักสูตรมคอ 2 และวิพากษ์หลักสูตร
4. นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
5. คณะฯ นาส่งเล่มหลักสูตร มคอ 2 ให้งานหลักสูตร มมส. เพื่อนาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
6. งานหลักสูตร มมส. คณะรับทราบผลการพิจารณา
7. ถ้าผ่านการพิจารณาคณะนาส่งเล่มหลักสูตร มคอ 2 ไปยังงานหลักสูตร มมส. เพื่อนาส่งไปยังสก
อาจารย์ และสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
8. ตารางสรุปการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และสกอาจารย์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ขั้นตอนที่ 1 หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พัฒนาระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ติดตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการปรับตัวด้าน
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภาคเอกชนและภาคราชการ รวมถึงติดตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยทางด้านการบัญชีและด้านการบริหารธุรกิจทั้งภายในและ
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ต่างประเทศ
2. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ ตามแบบ มคอ 5
เสนอที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ 3 เสนอที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2/2560
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อประเมิน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายวิชา หลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตร ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีละ 2 ครั้ง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบแก้ไขปรับปรุง หรือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงย่อย หรือปรับปรุงใหญ่หลักสูตร
ครบวงรอบปรับปรุง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแผนที่จะทาการวิจัย/สารวจความต้องการของสถาน
ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย
(ข้อเสนอแนะ)**
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ หลักสูตรเน้นการปรับปรุงรายวิชา
บรรษัทภิบาลและการให้ความเชื่อมั่น ตามมาตราฐานการสอบบัญชี ปี 2561 (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิต
1. หลักสูตรกาหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดังนี้
1. เป็นประเด็นการวิจัยร่วมสมัย/สนองตอบความต้องการของสังคม นักวิชาการด้านการบัญชี ผู้บริหาร
ธุรกิจ หรือองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
2. เป็นประเด็นการวิจัยที่ไม่ซ้าซ้อนกับการวิจัยในอดีตในลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างและ
บริบทแวดล้อม
3. เป็นประเด็นการวิจัยที่สามารถดาเนินการวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการเรียนการสอนที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร
4. เป็นประเด็นการวิจัยที่หลักสูตรสามารถกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่นิสิตได้ (ข้อเสนอแนะ)**
5. หลักสูตรกาหนดให้หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นิสิตจะดาเนินการทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะและบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งหากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติให้ปรับแก้หัวข้อนิสิตต้องดาเนินการ
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ปรับแก้ตามมติ
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ขั้นตอนที่ 4 หลักสูตรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มีควมเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงินและบัญชีบริหารโดยตรง เพื่อพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 ขั้นตอนดังนี้
1. สาขาวิชาประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2. งานบัณฑิตศึกษาและผู้บริหารพิจารณากาหนดผู้สอนในรายวิชาและประสานงานกับผู้สอนเบื้องต้น
และประกาศตารางสอน (ข้อเสนอแนะ)**
3. บัณฑิตศึกษาและผู้บริหารวางแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านการวิจัย/ วิทยานิพนธ์
4. ประชุมการเรียนการสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ2/2560
5. งานวิชาการกากับติดตามมคอ 3
6. บัณฑิตศึกษาติดตามคุณภาพการเรียน การสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กาหนด
7. งานบัณฑิตศึกษา รวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาค
การศึกษา/นิสิตชั้นปีสุดท้าย/การจัดการข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ที่ปรึกษา
8. สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดย
งานบัณฑิตศึกษา
9. สาขาวิชาทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร หารือรายวิชาที่สอนถึงความทันสมัยของรายวิชา การ
สอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต การเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายวิชา
10. คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในทุกรายวิชา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ มีการกาหนดรายวิชาตามแขนงวิชา
ทางการบัญชี ประกอบด้วย การบัญชี การสอบบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อดาเนินการจัด
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตามแขนงวิชานั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
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การกาหนดผู้สอน

1. ระบบและกลไกการกาหนดผู้สอน
 การวางแผนการจัดอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่กาหนดในมคอ 2 โดยประธาน
หลักสูตรร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะการบัญชีฯ ในการวางแผนปฏิทินการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อป้องกันความซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
 การพิจารณาผู้สอนคานึงถึงความรู้ ความชานาญในเนื้อหาวิชา และมีประสบการณ์การสอนและการ
ทางานหรือการทาวิจัยในวิชาที่สอน รวมถึงมีผลงานทางวิชาการ (ข้อเสนอแนะ)**
 การจัดให้นิสิตได้เรียนรายวิชาเฉพาะกับอาจารย์คนเดิมไม่เกิน 3 รายวิชาตลอด หลักสูตร
 กาหนดให้ผู้สอนจัดทาประมวลการสอน กาหนดหนังสือหรือตารา รวมถึงจัดทาเอกสารประกอบการ
สอนให้นิสิตและการจัดการสอนตามประมวลการสอนนั้นๆ โดยมอบให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นผู้
ประสานงานในการสั่งซื้อและจัดเตรียมเอกสารการสอนทั้งหมด
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ มีการกาหนดผู้สอนตามแขนงวิชา
ทางการบัญชี/ตาแหน่งทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง/ประสบการณ์สอนในระดับบัณฑิตศึกษา/
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นๆ
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ 3 และ มคอ 4) และการจัดการเรียนการ
สอน
1. การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ 3) การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรจัดทาตารางปฏิทินกาหนดการจัดส่ง มคอ 3 ตามกาหนดก่อนการเปิดสอนตามปฏิทินปี
การศึกษา
2. การจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลการจัดทา มคอ 3 ให้มีการปรับปรุงใหม่ทุกปี
การศึกษา โดยพิจารณาถึงความทันสมัยของเนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลเพื่อให้มาตรฐานคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนทุกระบบในหลักสูตรเท่าเทียมกัน
3. การจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมกันเสนอแนว
ทางการพัฒนาแผนการเรียนรู้ มคอ 3 (ข้อเสนอแนะ)**
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ มีการกากับติดตามแนวทางการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้ มคอ 3 ในวาระการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น วิชา
0901533 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ อ.ดร.ศุรักษ์ จันทร์จัสจิตต์ หรือ วิชา 0901501 ทฤษฎี
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บัญชีขั้นสูง ของ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษญ ซึ่งเป็น 2 รายวิชาที่มีมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการ
เงิน ปี 2561 ใช้ในการกาหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีเป็นต้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์
2. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
 หลักสูตรกาหนดตารางปฏิทินการประชุมพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต
 การจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้มีความ
สอดคล้องกับศาสตร์ด้านการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
(ข้อเสนอแนะ)**
 ประธานหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ เน้นงานวิจัยทางการบัญชีการเงิน
ที่มีการใช้ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ
เพิ่มขึ้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
 จัดทาข้อมูลจานวนอาจารย์เต็มเวลาที่มีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการบัญชีและประสานงาน
กับฝ่ายบัณฑิตศึกษาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาของคณะ
 กาหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สก
อาจารย์ กาหนด (1:5)
 จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่มี
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย (ข้อเสนอแนะ)**
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 กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ให้มีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 นามติที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะและส่งไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอย่างเป็นทางการ
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการบัญชีการเงิน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A

การช่วยเหลือ

กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรร่วมกับสานักหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและวิจัยของคณะได้จัดให้มีระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กากับ และติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนิสิต เพื่อให้นิสิตสาเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
 การใช้ระบบการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนิสิตแต่ละคนโดย
ต้องมีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา
 การจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวก
 การให้ความรู้และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอาจารย์ รับรอง
 การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ
 การให้ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ (ข้อเสนอแนะ)**
 การจัดทาวารสารการบัญชีและการจัดการเพื่อรองรับผลงานวิจัยตีพิมพ์ส่วนหนึ่งของนิสิต
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตามการจัดสรรทุนอุดหนุน
งานวิจัยสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน มีทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา และชาระค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิจครบถ้วน
 อาจารย์ผุ้สอนและผุ้เรียนกาหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ 3 (ข้อเสนอแนะ)**
 ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิต
 แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
 ดาเนินการสอบปลายภาค
 ส่งการประเมินผล/ส่งเกรดรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในทุกรายวิชา
 การนาส่ง มคอ 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาและ มคอ 6 รายงานการฝึกประสบการณื
วิชาชีพ
 การนาส่ง มคอ 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
 การประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
 ประธาน/กรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายหลักสูตรนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ตามรายงานผลการประเมิน
กระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ผู้เรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
1. ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
● อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมหารือกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
● การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิตโดยการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ
● การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน เช่น กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนรวม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรกสามารถแสดงข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด ชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
นิสิตและลักษณะของรายวิชา
 จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและระดับ
แบบ มคอ 7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตร โดยการประเมินตนเองของนิสิต การสัมภาษณ์ผู้เรียน และการพิจารณาสัดส่วนจานวนนิสิต
ที่ได้เกรดในระดับต่าง ๆ (ข้อเสนอแนะ)**

2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ตามรายงานผลการประเมิน
กระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ หลักสูตรจัดให้มีโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยนาผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเข้ามาช่วยในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
1. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ 5 มคอ 6 และ มคอ 7)
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนจากความพึงพอใจของนิสิตทุกภาคการศึกษา (ข้อเสนอแนะ)**
 การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ตามรายงานผลการประเมิน
กระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ผู้เรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
2. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
1. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
 หลักสูตรใช้เกณฑ์การประเมินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งกาหนดเกณฑ์ 4 ข้อไว้
อย่างชัดเจน และมีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน โดยมีประธาน
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินตัดสิน (ข้อเสนอแนะ)**
 ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สามารถเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอาจารย์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ตามรายงานผลการประเมิน
กระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ มีการประชุมเพื่อกาหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากประธานและกรรมการสอบฯ
ก่อนดาเนินการขึ้นสอบ 3 บท และ 5 บท
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ N/A
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ 2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไกการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
วางแผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน
และกาหนดอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละภาคการศึกษา กากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอน สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง จานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุม คิดเป็น 100% ในแต่ละครั้ง

สรุปว่า
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

หลักสูตรสาขาการบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบบัญชี และระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ไม่มี มคอ 1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2)
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปว่า
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ
3 และ มคอ 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
สาขาการบัญชี
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 4 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 3 รายวิชา

สรุปว่า
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 4 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 3 รายวิชา

สรุปว่า
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 5 และ มคอ
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2560 คือวันที่ 2 กค.61
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ 7 วันที่ 2 ก.ค. 2561
2. คณบดีเห็นชอบ มคอ 7 วันที่ 2 ก.ค. 2561
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สรุปว่า
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ 3
และมคอ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 4 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รบั การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 3 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 3 รายวิชา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100% ของรายวิชา
ทั้งหมด

สรุปว่า
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ 7 ปีที่แล้ว

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

การดาเนินงานปรับปรุง
มีการนางานวิจัยต่างประเทศเข้าสูก่ าร
เรียนการสอนในรายวิชา Business
Research Methodology

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

ในปีการศึกษา 2560 บัญชีมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) ไม่มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
(ไม่รับการประเมิน)
ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการทั้งในส่วนที่คณะ
ดาเนินการ อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ การ
สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

สรุปว่า
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ 7
ปีการศึกษา 2560
ควรเพิ่มการเรียนการสอนที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
เพราะในปัจจุ บนั การทางานต้ องใช้ ภาษา
ค่อนข้ างมาก

สรุปว่า
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

**** ไม่รับการประเมิน****

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
พบว่า ในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 (คะแนนเต็ม 5) และ
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
จาแนกได้ดังนี้
- ด้านเนื้อหารายวิชา 4.56
- ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.48
- การร้องเรียนของนิสติ 4.40
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 จานวน 25 คน
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
2. จานวนบัณฑิตจากข้อ 1 ที่ได้รับการประเมิน จานวน 11 คน
คะแนนเต็ม 5.0
3. ค่าเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการประเมินบัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.66
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4. ร้อยละผู้ตอบแบบสารวจ 100
1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 10 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF 2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 10 ตัวบ่งชี้
ตาม มคอ 2 ปีการศึกษา 2560
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
อาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีส่วนร่วมน้อยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรขาดข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
เสนอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมประชุมหารือกับฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและวิจยั เพื่อวางแผนการจัดโครงการต่าง ๆ ในรอบปีและให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มสี ่วนรับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการ

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
➢ 1. มีระบบและกลไกสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอนดังนี้
1. งานอาคารสถานที่สารวจต้องการ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์สื่อการสอน/
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหาร เพื่อวางแผนงบประมาณ
ประจาปี
2. งานอาคารสถานที่สารวจแนวโน้มปริมาณจานวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านห้องเรียนอุปกรณ์ในการสอนห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
3. งานอาคารสถานที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
เพียงพอต่อ จานวนนิสิต (ข้อเสนอแนะ)**
4. อาจารย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความพร้อมทางด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
6. การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยระบบออนไลน์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามรายงานผลการ
ประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่ใช้
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สอย และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการจัดห้องเรียนในอาคารเรียนตึกบรมฯ ชั้น
บนของสานักศึกษาทั่วไปเป็นทั้งหมด 4 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์
โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณ wifi และพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ในอาคาร
กิจกรรมด้านหลังคณะฯ นอกจากนั้นยังคงมีการจัดทาห้องอ่านหนังสือที่เปิดตลอด 24 ชม.
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

มีการจัดห้องเรียนในอาคารเรียนตึกบรมฯ ชั้นบนของสานักศึกษาทั่วไปเป็นทั้งหมด 4 ชั้น พร้อมอุปกรณ์
ในการเรียนการสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณ wifi และพื้นที่
สาหรับการเรียนรู้ ในอาคารกิจกรรมด้านหลังคณะฯ นอกจากนั้นยังคงมีการจัดทาห้องอ่านหนังสือที่เปิดตลอด
24 ชม.
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. งานอาคารสถานที่สารวจต้องการ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์สื่อการสอน/สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหาร เพื่อวางแผนงบประมาณประจาปี
2. งานอาคารสถานที่สารวจแนวโน้มปริมาณจานวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านห้องเรียนอุปกรณ์ในการสอนห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา
3. งานอาคารสถานที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับรายวิชาและเพียงพอต่อ
จานวนนิสิต
4. อาจารย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความพร้อมทางด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้
6. การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยระบบ
ออนไลน์
7. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่ใช้สอย
และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
1. กาหนด มคอ 3 และ 5 เป็นภาระงานประจาที่มีค่าคะแนนชัดเจน
ให้กับบุคลากรสายวิชาการในแบบฟอร์ม Tor ประเมินเป็นความ
ดีความชอบ
2. ออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามระบบการ
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ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ติดตามเอกสารที่ใช้ประกอบ TQF ให้มีประสิทธิภาพ
เห็นควรนาไปดาเนินการต่อทั้ง 2 ส่วน
1. กรรมการประจาคณะฯ มีการกาหนดภาระงานเกี่ยวกับ มคอ 3
และ 5 เข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR ของบุคคลากร
ฝ่ายวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. มีการออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตาม TQF และนาส่งให้
อาจารย์ผู้สอนทาง Email เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
ควรเพิ่มการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะในปัจจุบัน
การทางานต้องใช้ภาษาค่อนข้างมาก
เห็นควรต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ
ควรมีการจัดให้อาจารย์ต่างชาติ เป็นผู้สอนในหลักสูตร

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
ควรเน้นการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี และควรจัดลง
ในรายวิชาหรืออาจจัดอมรมให้นสิ ติ สามารถใช้งานได้จริง
เห็นควรต่อการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนให้มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็น
ลักษณะของ Term Paper
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด
N/A
N/A

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
ปรับปรุงกลยุทธ์ การสอนในรายวิชาเกี่ยวกับสถิติเพื่องานวิจัย
ปรับปรุงรายละเอียด เกี่ยวกับรายวิชาสัมมนา

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.จุลชุสดา ศิรสิ ม
ผศ.ดร.จุลชุสดา ศิรสิ ม

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
-ดาเนินการแล้วเสร็จตามที่กาหนด
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอาจารย์
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

ผ่าน

ค่าเฉลี่ย 4.66

4.66

ร้อยละ 73.33

5

4.83
-

4
4
3
3.67

ร้อยละ 93.33
ร้อยละ 73.33
ร้อยละ 69.33
4.29
ร้อยละ100
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3
3
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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