แบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2560
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

วันที่รายงาน 12 มิถุนายน 2561
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 12 มิถุนายน 2561
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์กฤตยา แสงบุญ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 12 มิถุนายน 2561
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานน์วราไชย
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 12 มิถุนายน 2561
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 12 มิถุนายน 2561
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : Ms. Xiaoque Chen (ลาออก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 12 มิถุนายน 2561
6. เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม
(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันทีเ่ ห็นชอบ : 15 มิถุนายน 2561
7. เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันทีเ่ ห็นชอบ : 20 มิถุนายน 2561
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา
2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3.13 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 0 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4,5
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "น้อย"
จานวน 0 องค์ประกอบ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 3.06 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.25 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 0.00 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพปานกลาง
2.90 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพดี
3.08 คะแนน
ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพดี
3.13 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
การรับนิสิตที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
การดูแลนิสิตและติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด และมีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพของนิสิตให้อยู่ในระดับดีขึ้น

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2560 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2558-2559 ตามตัวบ่งชีร้ ะดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2560
ผ่าน
กาหนดโดย สกอ.
CA2559
ผ่าน
CA2558
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2560 ค่าเฉลี่ย
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใหม่ปี 58
CA2559 ค่าเฉลี่ย
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
CA2558 ค่าเฉลี่ย
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบ
SA2560 ร้อยละ
หลักสูตร
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ใหม่ปี 58
CA2559 ร้อยละ
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
CA2558 ร้อยละ
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
SA2560
หลักสูตรใหม่ปี 58
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
CA2559
หลักสูตรใหม่ปี 58
CA2558
หลักสูตรใหม่ปี 58
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
SA2560
3
3
CA2559
3
3
CA2558
3
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
SA2560
3
3
CA2559
3
3
CA2558
3
3
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3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558

3
3
2

SA2560
CA2559
CA2558

3
3
2

3
3
2
3.00
3.00
2.67
3
3
2

SA2560 ร้อยละ 60
5
CA2559 ร้อยละ 40
5
CA2558 ร้อยละ 20
5
SA2560 ร้อยละ 40
3.33
CA2559 ร้อยละ 20
1.67
CA2558 ร้อยละ 20
1.67
SA2560 ร้อยละ 20
5
CA2559 ร้อยละ 100
5
CA2558 ร้อยละ 60
5
SA2560
2
2
CA2559
2
3
CA2558
2
2
SA2560
3.15
CA2559
3.30
CA2558
2.63

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2560
CA2559
CA2558
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
SA2560
สอน
CA2559
CA2558
5.3 การประเมินผู้เรียน
SA2560
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2
2
3
3
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

CA2559
3
CA2558
3
SA2560 ร้อยละ 100
CA2559 ร้อยละ 100
CA2558 ร้อยละ 100
SA2560
3.25
CA2559
3.00
CA2558
3.25

3
3
5
5
5

SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558

3
3
3
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25580211101043
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
1.4 สถานที่จดั การเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบนั
ที่ระบุใน มคอ.2
ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
1. อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
2. อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
2. อาจารย์กฤตยา แสงบุญ
3. อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
3. อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
4. อาจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
5. Ms. Xiaoque Chen (ลาออก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)
1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2--

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อ. ดร.ศุภรักษ์
จันทร์จรัสจิตต์

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2545

บธ.บ. (การเงิน)

โท

2548

M.Acc.

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

กลุม่
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
0412
0411
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สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา
การเงิน
Accounting

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
Cleveland
State
University
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

2. อ. กฤตยา แสงบุญ

3. อ.ธีราภรณ์
ลิมานนท์วราไชย

4. ผศ. ดร.อิงอร
นาชัยฤทธิ์

5. Ms. Xiaoque Chen
(ลาออก)

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

กลุม่
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

เอก

2555

Ph.D. (Business
Administration)

0411

Accounting

ตรี

2542

บช.บ.

0411

การบัญชี

โท

2546

บช.ม.

0411

การบัญชี

โท

2550

MBA

0412

Finance

ตรี

2548

บธ.บ. (การบัญชี)

0411

การบัญชี

โท

2549

0412

Economics

โท

2551

MIntEcon&F
(International
Economics and
Finance)
M.Bus.
(Accounting)

0411

Accounting

ตรี

2544

บธ.บ. (การบัญชี)

0411

โท

2547

บช.ม. (การบัญชี)

0411

เอก

2552

ปร.ด. (การบัญชี)

0411

ตรี

2544

B.Sc. (Accounting)

0411

โท

2552

M.Sc.(Accounting and
Finance)

0411
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ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
USA
Washington
State
University
USA
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
Illinois State
University
USA
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
University of
Queensland
Australia

Queensland
University of
Technology
Australia
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Accounting University of
Soochow
China
Accounting University of
and
Southampton
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

กลุม่
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

5. ผศ. ดร.ธัญกมล ปะ ตรี
ละฤทธิ์ (ปฏิบัติหน้าที่
แทน)
โท

2538

บช.บ. (การบัญชี)

0411

Finance
การบัญชี

2546

บช.ม. (การบัญชี)

0411

การบัญชี

เอก

2556

ปร.ด. (การบัญชี)

0411

การบัญชี

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
UK
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบนั --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. ผศ. ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์
1. ตารา การตรวจสอบและควบคุมภายใน (เป็นผลงานที่ใช้ในการ
ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

ค่าน้าหนักคุณภาพ
1.0
1.0

1.6 รายชื่ออาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
อาจารย์ Xiaoque Chen
อาจารย์ Andrew Cottam
อาจารย์ Adam Bates
อาจารย์ Byungho Yu
รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม
ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์
ผศ.ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์
ผศ.ดร.สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์
อาจารย์ ดร.เกศินี หล้าวงศ์
อาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์
อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ (ภายใน
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัย)
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
รศ. ดร.ธนานันท์ ตรงดี
อาจารย์ปวิช แสนชัยธร
ผศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
อาจารย์หนึ่งฤทัย สนธิประสาท
ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
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อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สัจจพงษ์
อาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
อาจารย์กฤตยา แสงบุญ
อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
1.7 รายงานผลการดาเนิน งาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1— (กรณีใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2558
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา
2563 โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา ... ซึ่งได้
ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2558 และสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวันที่......
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีการศึกษา
2559
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
ร้อยละ 20

คะแนนประเมิน
5
3.33
5
4.44

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอ ผศ.
ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์ ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบภายใน เป็นผูป้ ฏิบัติ
หน้าที่แทน Ms. Xiaoque Chen

เริ่มต้น

คณะกรรมการประจา
คณะวิเคราะห์
อัตรากาลัง

เพียงพอต่อการ
วางแผนอัตรากาลัง
ประจาในแต่ละ
หลักสูตร

Yes
วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ
อาจารย์

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาหรับ
ปีการศึกษา 2560 มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามที่ สกอ. กาหนด
หากแต่ในระหว่างภาค
การศึกษาที่ 1/2560 Ms.
Xiaoque Chen แจ้งความ
ประสงค์ว่าจะลาออกจากการ
เป็นอาจารย์เมือ่ สิ้นสุดภาค
การศึกษา ซึ่งจะมีผลทาให้
หลักสูตรมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่ครบตามที่ สกอ.
กาหนด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการสารวจ
อาจารย์ประจาคณะ พิจารณา
คุณสมบัติ และความต้องการของ
หลักสูตร
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทีค่ ง
อยู่มคี วามเชี่ยวชาญในด้านการ
บัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร
การบัญชีสารสนเทศ โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรยังไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอบ
บัญชีบัญชี

นาเรื่องขอเปลีย่ นแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอ
ต่อคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยตามลาดับ

การขอเปลีย่ นอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้รับการอนุมตั ิ

สิ้นสุด

แจ้งปัญหาไปยังรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ
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ผลการดาเนินงาน
ระบบการบริหารอาจารย์
สิ้นสุด
เริ่มต้น

Feedback

คณะกรรมการประจาคณะกาหนดแผนบริหาร
อาจารย์เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
(คาสั่งที่ 156/2560)

กาหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยคิดค่าคะแนนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการแบ่งหน้าที่ในการ
ดูแล

จากการพูดคุยกันพบว่า Ms. Xiaoque Chen จะลาออกเมือ่ สิ้นสุดภาคการศึกษา
1/2560 ทางหลักสูตรจึงแจ้งไปยังรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ภายหลังจาการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายทั้งหมดแล้ว หลักสูตรจะมีการ
พูดคุยกันอย่างสม่าเสมอเพือ่ สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหาร
หลักสูตร รวมถึงความเสี่ยงทีอ่ าจารย์ประจาหลักสูตรจะไม่สามารถอยูป่ ฏิบัติ
หน้าที่ได้ตลอดปีการศึกษา และสารวจอาจารย์ที่อยูร่ ะหว่างการลาศึกษาต่อ
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการพูดคุยเรื่องความเชี่ยวชาญ และการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพือ่ นามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการสอนให้ตามความ
เชี่ยวชาญและส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ดังนี้
อ.ดร.ศุภรักษ์ มีความเชีย่ วชาญทางด้านการบัญชีบริหารและการบัญชีสารสนเทศ
อ.กฤตยา มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร
อ.ธีราภรณ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร
ผศ.ดร.อิงอร มีความเชีย่ วชาญทางด้านการบัญชีการเงิน
ผศ.ดร.ธัญกมล มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายในและการบัญชี
บริหาร

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
อ.ดร.ศุภรักษ์ รับผิดชอบงานวิชาการ
อ.กฤตยา, ผศ.ดร.อิงอร, ผศ.ดร.ธัญกมล รับผิดชอบดูแลนิสิต
อ.ธีราภรณ์ รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เริ่มต้น

คณะกรรมการประจาคณะกาหนดงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยการให้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ทา่ นละ 30,000 บาทต่อปีงบประมาณ
นอกจากนี้ ยังมอบหมายนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญและการขอตาแหน่งทางวิชาการ

ส่งเสริมการอบรมในประเทศ
และต่างประเทศ

ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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ผลการดาเนินงาน

ผศ.ดร. ธัญกมล ปะละฤทธิ์ ได้รับ
การส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยการจัดรายวิชาตาม
ความเชี่ยวชาญ

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการส่งเสริมการอบรม
ดังนี้
1) อ.ดร.ศุภรักษ์ เข้าร่วมการอบรมเรือ่ ง Digital Economy
2) อ.กฤตยา เข้าร่วมการอบรมเรื่อง Publish or perish 25 years a
witness: communicating scientific results, อบรมหลักสูตรการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ, การวิเคราะห์และ
การพยากรณ์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาสาหรับงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ, เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Emirati women entrepreneurs:
the effects of work and family on life satisfaction”
3) อ.ธีราภรณ์ เข้าร่วมการอบรมเรือ่ งสรุปการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญของ
TFRS ฉบับปรับปรุง 2559 และฉบับปรับปรุง 2560, การวิเคราะห์และ
พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสาหรับงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ. การบริหารความเสีย่ งเรือ่ งการทุจริต
4) ผศ.ดร.อิงอร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการบัญชีกับการเพิ่ม
มูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล Thailand 4.0, หลักสูตรการ
พัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นสาคัญของมาตรฐานทางการบัญชีและ
นักบัญชีในยุคดิจิตอล, หลักสูตรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าและความ
ยั่งยืนให้องค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting, และหลักสูตรทา
ความเข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16 และ TFRIC19
5) ผศ.ดร.ธัญกมล เข้าร่วมการอบรมเรือ่ งการบัญชีต้นทุนทางการเกษตร

จัดทารายงานผลการพัฒนาตนเอง

วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน พบว่า ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประสบความสาเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 1 ท่าน
สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรทีย่ ังไม่ได้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้มีการสอบถามถึง
สาเหตุ และพบว่าอุปสรรคสาคัญสาหรับการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ คือ ภาระงานที่มาก และ
ไม่สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้นา
แนวทางทีแ่ ก้ไขปัญหา โดยการมอบหมายงานอย่างชัดเจนมาปฏิบตั ิ ก็ยงั คงไม่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาการจัดสรรเวลาได้
หลักสูตรได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการจัดรายวิชาที่จะสอนตลอดปีการศึกษา 2561
ไว้ล่วงหน้า และแจ้งให้อาจารย์ทราบ เพือ่ ให้วางแผนไว้ล่วงหน้า มีเวลาเตรียมตัว และคาดว่าจะ
ส่งผลให้จัดสรรเวลาได้ดีขนึ้

สิ้นสุด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยแต่งตั้ง ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละ
ฤทธิ์ มาปฏิบัติหน้าที่แทน Ms. Xiaoque Chen เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ. โดยมีการปรับปรุงใหม่โดยการเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่
2/2561 โดยสัดส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิมที่ยังคงอยู่จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และอาจารย์
ประจาหลักสูตรใหม่จานวน 1 คน รวมเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ซึ่งทั้งหมดได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่
มีการเกษียณอายุราชการในรอบปีการศึกษา 2560 คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100
ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรตอบแบบสอบถาม จานวน 5 คน ผลการสารวจความพึงพอใจ รวม 4.58 (คะแนนเต็ม
5) โดยจาแนกความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.53
2. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.65
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.54
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 พบว่า
ความพึงพอใจมีการเปลี่ยนแปลงลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง จาก 5.00 ในปีการศึกษา 2558 เป็น 4.72 ในปี
การศึกษา 2559 เป็น 4.58 ในปีการศึกษา แต่ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ยังคงอยู่ในระดับมาก
จากผลความพึงพอใจของอาจารย์ที่ลดลงในปีการศึกษา 2560 สืบเนื่องมาจากมีการลาออกของ Ms.
Xiaoque Chen ในภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเหตุให้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ในระหว่าง
ภาคการศึกษา ซึ่ง ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน Ms. Xiaoque Chen ไม่ได้รับการแจ้งไว้
ก่อนล่วงหน้า เป็นสาเหตุของความเครียด ซึง่ ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจลดลง
ทางหลักสูตรได้วางแผนการเตรียมความพร้อมสาหรับปัญหาการเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประสานกับหัวหน้าภาควิชา เพื่อวางแผนเรื่องอัตรากาลัง และนโยบายการ
จัดสรรอาจารย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ที่จะมาเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมและมีเวลาในการปรับตัวที่มากขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสติ --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
จากผลที่เกิดขึ้น สะท้อนให้หลักสูตรพึง
ตระหนักถึงเกณฑ์ทคี่ วรพิจารณา
นอกเหนือจากทักษะทางภาษาอังกฤษ คือ
ความมุ่งมั่นในการเรียนบัญชี

เริ่มต้น

รอดาเนินการในปี
ถัดไป

วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศ และความ
พร้อมของหลักสูตร

จัดทาแผนการรับนิสิต 5 ปี ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
พร้อมของหลักสูตร

คณะกรรมการ
ประจาคณะ
วิเคราะห์แผน

เมื่อติดตามผลการเรียนของนิสิตใหม่ พบว่า
นิสิตส่วนใหญ่มผี ลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี มี
นิสิตเพียงส่วนน้อยที่ผลการเรียนไม่ค่อยดี
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียกนิสิตกลุ่มนี้มาพูดคุย
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า นิสิตกลุม่ ที่ผล
การเรียนไม่ดีนั้น เป็นนิสิตที่ไม่ได้อยากเรียน
บัญชี

สิ้นสุด

เมื่อวิเคราะห์ผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2560
พบว่า นิสิตใหม่สว่ นใหญ่มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทาให้ไม่มีปัญหาใน
การเรียน

Yes

ส่งแผนการรับนิสิตไปกองแผนงาน โดย
หลักสูตรวางแผนรับนิสติ 2 รอบ คือ
รอบโควต้ารับตรง และรอบ Admission

-

-

มหาวิทยาลัย/คณะฯ ประกาศรับสมัครนิสิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ิทธิส์ อบ
ก่อนการสอบคัดเลือกนิสิต คณะกรรมการได้ประชุมเพือ่
ร่วมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก โดยปัญหาที่พบกับนิสิต
รหัส 59 คือ นิสิตที่ตอนคัดเลือกไม่สามารถโต้ตอบได้ จะมี
ปัญหาในการเรียน ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรจึงกาหนดเกณฑ์
คือ นิสิตใหม่ต้องสามารถโต้ตอบได้คอ่ นข้างดี นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาข้อสอบสาหรับใช้วัดทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์และทักษะด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในรอบโควต้ารับตรง
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบ
นิสิตใหม่ จานวน 23 คน รายงานตัว

จานวนนิสิตใหม่ต่ากว่าแผนที่วางไว้ แต่เมื่อ
พิจารณาแล้ว หลักสูตรฯ เห็นว่าการรับนิสิต
เพิ่มในรอบหลัง admission อาจจะได้นสิ ิตที่มี
คุณสมบัติไม่เหมาะสม จึงไม่มีการรับนิสิตเพิม่
No

วิเคราะห์ผลการรับ
นิสิต และพิจารณา
ความเหมาะสมใน
การรับนิสิตเพิม่
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ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เริ่มต้น

แนวทางปฏิบัติที่สืบเนือ่ งจากปัญหาของปีการศึกษา 2559 คือ
- เปิดให้นิสิตใหม่ทุกคนลงทะเบียนเรียนได้เหมือนกันทั้งหมด
- เพิ่มการทดสอบการฟัง เพื่อให้นิสิตใหม่ตระหนักถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
- จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเริ่มโครงการ English Summer Camp เพื่อแนะนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต และเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พูดคุยแนะนารุ่นน้อง

ปีการศึกษา 2560 ได้เปิดให้นิสิตใหม่ทุก
คนลงทะเบียนเรียนได้เหมือนกันทั้งหมด

จากการสอบถามอาจารย์ผสู้ อน พบว่า
นิสิตส่วนใหญ่มคี วามกระตือรือร้นในการ
เรียน มีเพียงส่วนน้อยทีข่ าดความ
กระตือรือร้น ในภาพรวม ถือว่าแก้ไข
ปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2559 ได้
อาจารย์ที่ปรึกษาเรียกพบนิสิตที่ขาดความ
กระตือรือร้น เพื่อพูดคุยและสอบถาม
เกี่ยวกับการเรียน พบว่า นิสิตกลุ่มนีไ้ ม่ได้
ตั้งใจเลือกเรียนบัญชี แต่ผู้ปกครองขอให้
ลองเรียนดู ซึ่งเมือ่ ลองเรียนแล้วรูส้ ึกว่าไม่
ชอบ โดยนิสิตยังคงพยายามเรียนอย่าง
เต็มที่ จนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 มีนิสิต
ขอลาออกเพื่อไปเรียนสาขาวิชาที่ชอบ
จานวน 7 คน และย้ายไปหลักสูตร
ภาษาไทย เนือ่ งจากมีปญ
ั หาค่าใช้จ่าย
จานวน 1 คน ในภาคการศึกษาที่ 2 มีนิสิต
2 ที่มีปัญหาด้านการเรียน ซึ่งเมือ่ พูดคุย
แล้วพบว่านิสิตอยากลองอีกสักเทอม เผือ่
จะชอบบัญชีมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว นิสิต
2 คนนี้ก็ขอลาออกเมือ่ สิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 2

English Summer Camp ที่จัดให้นิสิต
เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคการศึกษา
ได้เพิ่มการวัดทักษะด้านการฟัง

มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจาปีการศึกษา
2560 ก่อนเริ่มโครงการ English Summer Camp

จากการสอบถามอาจารย์ผสู้ อน พบว่า
นิสิตส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านการฟัง
สามารถเข้าใจในเนื้อหาที่อธิบายได้ดี
สามารถโต้ตอบได้ดี ซึ่งถือว่าแก้ไข
ปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2559 ได้

จากการประเมินผลการดาเนินโครงการ พบว่า นิสิตมี
ความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับมาก ทาให้
เข้าใจโครงสร้างหลักสูตรมากขึ้น และอยากให้มกี ารจัด
โครงการเช่นนี้อีก โดยนิสิตได้เสนอให้เพิ่มช่วงเวลาของ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี-่ รุ่นน้อง

จากผลที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า
หลักสูตรควรยึดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วัดทักษะด้านการฟัง

จากผลที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า หลักสูตรควรยึดแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
การเรียน โดยปรับเพิ่มช่วงเวลาให้มีกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องมากขึ้น

จากผลที่เกิดขึ้น สะท้อนให้หลักสูตรพึงตระหนักถึงปัจจัยที่
ควรส่งเสริมให้แก่นิสิตใหม่ คือ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนบัญชี โดยหลักสูตรจะเพิ่มกิจกรรมแนะ
แนววิชาชีพบัญชี ในช่วงของโครงการการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเรียน เพือ่ ให้นิสิตใหม่มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีมากขึ้น และเพื่อให้นิสิตเห็นเส้นทาง
อาชีพของนักบัญชี

รอดาเนินการในปีถัดไป

สิ้นสุด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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3.2 ข้อมูลนิสติ
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2558
2559
2560
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2558
2559
2560
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2558
2559
2560

จานวนผู้สมัคร

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

60
60
60

0
0
0

60
60
60

7
60
60

0
0
0

7
60
60

7
32
23

0
0
0

7
32
23

4
32
23

0
0
0

4
32
23

4
32
23

0
0
0

4
32
23

2558

จานวนนิสิตคงอยู่
2560
2561

2559

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

4

0

4

4
30

0
0

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

4
32
23

0
0
0

4
32
23

รวม

ปกติ

4 4
30 24
13

2559
ปกติ

พิเศษ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

0
0
0

4
24
13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2561

2560
รวม

ปกติ

2563

2562

พิเศษ

รวม

2562

2563

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
เริ่มต้น
คณะกรรมการประจาคณะกาหนดนโยบายการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นสิ ิตในระดับปริญญาตรี
สารวจจานวนนิสิตในทีป่ รึกษา และพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อกาหนด
อาจารย์ที่ปรึกษา
กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตใหม่ โดยมอบหมายให้ อ.ดร.ศุภรักษ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรตั้งแต่ปี 2558 และยังไม่มีนิสิตในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา จึง
กาหนดให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตรหัส 60 และขอให้ ผศ.ดร.ไตรรงค์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตรหัส 58 และ อ.ธีราภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตรหัส 59 เช่นเดิม เพื่อ
ความต่อเนื่องในการให้คาปรึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนแนวทางการให้คาปรึกษาแก่นิสิตให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ โดย ผศ.ดร.ไตรรงค์ ให้นิสิตติดต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์
อีเมล์ และ social media อ.ธีราภรณ์ ให้นิสิตติดต่อได้ทางโทรศัพท์และอีเมล์ ส่วน อ.ดร.ศุภรักษ์ ให้นิสิตติดต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และ social
media นอกจากนี้ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 อ.ดร.ศุภรักษ์ ได้เข้าพบนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและ
การปฏิบัติตัวในชั้นเรียน และพบนิสิตเป็นประจาทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน ส่วนภาคการศึกษาที่ 2 ได้สอบถามนิสิตผ่าน social media เป็นประจา โดย
นิสิตที่มีปัญหาหรือต้องการคาแนะนาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนัดหมายขอเข้าพบได้
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา โดยการพูดคุยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนและตัวนิสติ เอง พบว่า นิสิตรหัส 58 มีนิสิต
1 คนที่มีแนวโน้มเรื่องปัญหาในการเรียนวิชาที่ตอ้ งคานวณ ในขณะที่นสิ ติ รหัส 59 พบว่ามีนิสิต 3 คนที่รู้สึกว่าไม่ชอบเรียนบัญชี และมีนิสิตอีก 3 คนที่
ยังมีปัญหาทางด้านภาษา ถึงแม้ว่านิสิตได้พยายามพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามทีอ่ าจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คาแนะนาแล้ว สาหรับนิสิตรหัส 60 ไม่มี
ปัญหาทางด้านภาษา แต่พบว่านิสิตส่วนหนึ่งเลือกเรียนบัญชีเพราะผู้ปกครองหรือเลือกตามความนิยม

นิสิตรหัส 58 ที่มีปัญหาติดขัดเรื่องการเรียนวิชาที่มีคานวณ ผศ.ดร.ไตรรงค์ ได้ติดตามสอบถามเกี่ยวกับการเรียน และคอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
แต่เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา พบว่านิสิตคนดังกล่าวไม่ผา่ นรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ซึ่งเป็นวิชาเงื่อนไขสาหรับวิชาเรียนในภาคการศึกษา 2/2561 ผศ.ดร.
ไตรรงค์จึงได้ปรึกษาหลักสูตร เพือ่ ขอเปิดรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษา 1/2561 เพือ่ ให้นิสิตลงเรียน และช่วยลดความเสีย่ งที่นิสิตคนดังกล่าวจะ
จบการศึกษาช้ากว่ากาหนด
สาหรับนิสิตรหัส 59 ที่มีปัญหา ได้เข้าพบ อ.ธีราภรณ์ เป็นการส่วนตัว จากการพูดคุยพบว่านิสติ ที่ไม่ชอบเรียนบัญชีขอย้ายสาขา ส่วนนิสิตที่มปี ัญหา
ทางด้านภาษา ขอลาออกเพื่อไปเริม่ ต้นใหม่ตามความถนัดของนิสิต
ส่วนนิสิตรหัส 60 ที่มีปัญหา ได้เข้าพบ อ.ดร.ศุภรักษ์ เพื่อขอลาออกไปเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ
สาหรับนิสิตทีย่ ังคงอยู่ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะเรียนให้จบในหลักสูตร โดยนิสิตได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิม่ มากขึ้น และผลการเรียนของ
นิสิตที่ยังคงอยู่นั้น อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยนิสิตรหัส 59 จานวน 1 คนที่มผี ลการเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่ง อ.ธีราภรณ์ จะคอยกากับดูแลการ
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 และติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิด

เมื่อสิ้นปีการศึกษา นิสติ ประเมินความพึงพอใจในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2560 นิสิตมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาคิดเป็น 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยนิสิตไม่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบผลการประเมิน

สิ้นสุด

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เริ่มต้น

คุณลักษณะของนิสิตทีพ่ ึงประสงค์ของหลักสูตร คือ นิสิตที่มคี ุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และแข่งขันในตลาดงานได้
หลักสูตรวางแผนจัดโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการธรรมศิลป์ เพื่อส่งเสริมนิสิตให้มคี ุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ ในการสอบ TOEIC และโครงการ
เทคนิคการเขียน Resume เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในตลาดงาน

นิสิตปัจจุบันของหลักสูตรมีข้อจากัดในเรื่องทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ความกล้า
แสดงออก และแรงจูงใจในการเรียนบัญชี
หลักสูตรวางแผนจัดโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการ Writing for business and academic writing เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
- โครงการเพิม่ ศักยภาพการเป็นผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความกล้าแสดงออก
- โครงการศึกษาดูงาน เพื่อให้นิสิตเห็นการปฏิบัติงานจริงของนักบัญชีและเข้าใจถึงสาย
งานได้ดีขึ้น
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ผลการดาเนินงาน

ในระหว่างปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ดาเนินงานโครงการธรรมศิลป์
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อในการสอบ
TOEIC โครงการเทคนิคการเขียน Resume และโครงการ Writing for
business and academic writing
สาหรับโครงการเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความกล้า
แสดงออก และโครงการศึกษาดูงาน ซึงแต่เดิมได้วางแผนดาเนินงาน
ในช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2560 แต่นิสิตในหลักสูตรส่วนหนึ่ง
สอบแข่งขันได้ไป Summer Schools ทางหลักสูตรจึงเลื่อนกาหนดการ
ดาเนินงานเป็นต้นภาคการศึกษา 2561

สาหรับโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ได้มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจของการจัดโครงการในระดับ
มากทุกโครงการ และนิสิตอยากให้จัดโครงการทั้งหมดอีกเพือ่ ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพนิสิต สาหรับโครงการ Writing for business and academic
writing นิสิตอยากให้เพิม่ ระยะเวลาการจัดโครงการ

จากผลการประเมินโครงการ ทางหลักสูตรตัดสินใจดาเนินงานโครงการ
ทั้งหมดต่อเนื่องในปีการศึกษา 2561 โดยมีการของบประมาณสาหรับ
โครงการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

รอดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

สิ้นสุด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558) จานวน 0 คน
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ยังไม่มีบัณฑิต จึงไม่มีข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีผสู้ าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558) จานวน 0 คน
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ยังไม่มีบัณฑิต จึงไม่มีข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้
งานทาของบัณฑิต
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลทีเ่ กิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยูข
่ องนิสิต
จากนิสิตที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 จานวน 34 คน และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้รับ
นิสิตเข้าใหม่อกี จานวน 23 คน ทาให้หลักสูตรมีจานวนนิสิตทั้งหมด 57 คน โดยระหว่างปีการศึกษา 2560 ได้มี
นิสิตย้ายสาขาหรือลาออกจากการศึกษาจานวน 16 คน เนื่องด้วยปัญหาไม่ชอบในสาขาที่เรียน ปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่าย หรือปัญหาทางด้านภาษา เป็นผลให้ ณ ปัจจุบันมีนิสิตยังคงอยู่ในหลักสูตรจานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.93
การสาเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 จึงไม่สามารถ
รายงานการสาเร็จการศึกษาได้ในรอบการประเมินนี้
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ในปีการศึกษา 2560 นิสิตในหลักสูตร มีความพึงพอใจในหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน คิด
เป็นคะแนน 3.63 จากคะแนนเต็ม 5.00 เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของนิสิตในปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
คิดเป็นคะแนน 4.29 จากคะแนนเต็ม 5.00 นั้น พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในหลักสูตรและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนลดลง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในปีการศึกษา 2560 นิสิตในหลักสูตรได้ร้องเรียนเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการรวมกลุ่มเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนกับนิสิตในหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษเหมือนกัน ส่งผลให้ชั้นเรียนมีขนาดใหญ่ ขนาดห้องเรียนไม่รองรับจานวนนิสิต และนิสิตหลักสูตร
อื่นที่เรียนร่วมกันพูดคุยส่งเสียงดังในระหว่างการเรียน ทาให้นิสิตไม่มสี มาธิในการเรียน ซึ่งทางหลักสูตรได้รับ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวและนาไปปรึกษางานวิชาการ แต่ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากข้อจากัดเรื่อง
จานวนนิสิตของหลักสูตรที่น้อย ทั้งนี้ ทางหลักสูตรไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยวางแผนการ
จัดการเรียนในอนาคตให้ลดโอกาสในการรวมกลุ่มเรียน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ภาค
A
การศึกษา

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

W

1/2560

3

10

2

1

0

0

0

0

0

0

0

16

16

5

6

3

1

1

0

0

0

0

0

0

16

16

11

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

12

5

3

4

2

0

0

0

0

0

0

26

26

2

3

6

8

3

1

1

1

0

0

0

25

24

7

13

5

1

0

0

0

0

0

0

0

26

26

0033005 Applications 1/2560
of Mathematics in
Science, Technology,
and Social Science

16

3

5

1

0

1

0

0

0

0

0

26

26

0034003 Drug and
Health Products for
the Life Quality

1/2560
15

5

1

5

0

0

0

0

0

0

0

26

26

0036007 Innovation
and New
Entrepreneurship

1/2560
1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0900101 Introduction 1/2560
to Business

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

16

16

0901101 Principles of 1/2560
Accounting

2

3

3

2

3

0

4

3

0

0

0

20

17

0901201
Intermediate
Accounting 1

1/2560
2

5

6

4

2

0

3

0

0

0

0

22

22

0901301 Managerial
Accounting

1/2560

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

4

0901303 Accounting
Information System

1/2560

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

ชื่อรายวิชา
0031002
Communicative
English
0031003 English for
Specific Purposes

1/2560

0031006 ASEAN
Languages and
Cultures

1/2560

0032002 Laws and
Morality

1/2560

0032004 Humanity
and Learning

1/2560

0032005 Philosophy
of Sufficiency
Economy

1/2560
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ชื่อรายวิชา

ภาค
A
การศึกษา

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

W

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

4

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

7

10

9

2

3

3

0

0

0

42

39

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

10

6

1

3

5

1

0

0

0

0

0

26

26

0031001 Daily English
2/2560
Conversation

7

5

2

1

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0031004 Thai for
Academic
Communication

2/2560
6

13 16

8

0

0

0

0

0

0

0

43

43

0032004 Humanity
and Learning

2/2560

2

2

0

4

3

2

2

0

0

0

0

15

15

0033002 Science and 2/2560
Technology in
Globalized Society

13

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0033005 Applications 2/2560
of Mathematics in
Science, Technology,
and Social Science

5

4

2

1

2

0

1

0

0

0

0

15

15

0901201
Intermediate
Accounting 1

2/2560
1

2

2

1

4

0

2

1

0

0

0

13

12

0901202
Intermediate
Accounting 2

2/2560
2

3

3

6

2

5

0

0

0

0

0

21

21

0901203 Cost
Accounting

2/2560

6

4

3

3

0

1

4

0

0

0

0

21

21

0901204 Taxation 1

2/2560

14

5

3

1

1

0

0

0

0

0

0

24

24

0901302 Auditing

2/2560

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4-

0901401 Advanced
Accounting 2

2/2560

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

4

3

0901417 Accounting
Theory

2/2560

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

4

4

0901305 Advanced
Accounting 1

1/2560

0901307 Internal
Auditing and Control

1/2560

0901460 Practical
Accounting

1/2560

0909201
Macroeconomics

1/2560

0909202 Business
Law

1/2560

0901421 Profit
2/2560
Planning and Control
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ชื่อรายวิชา

ภาค
A
การศึกษา

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

W

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

0902101 Principles of 2/2560
Marketing

2

3

6

1

2

1

0

0

0

0

0

15

15

0903485 Public
Speaking and
Presentation Skills

2/2560
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0904101 Business
Computer and
Information
Technology

2/2560
3

5

6

8

6

4

1

0

0

0

0

33

33

0909101
Microeconomics

2/2560

13 14

7

2

2

1

0

0

0

0

0

39

39

0909302 Business
Finance

2/2560

3

3

2

2

1

0

6

0

0

0

24

18

7

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาทีส่ อนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้
-

4.4 รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

0031002 Communicative
English
0031003 English for Specific
Purposes
0031006 ASEAN Languages
and Cultures

1/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

1/2560

0032002 Laws and Morality

1/2560

เนื้อหาในหนังสือเรียนอาจจะเพิ่ม
ความยากมากขึ้น
ข้อสอบมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้มี
การสอน และเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอนบางส่วนขัดแย้ง
กัน ดังนั้น การเรียนวิชานี้ควรมี
หนังสือหรือตาราสาหรับรายวิชา
เพราะเอกสารประกอบการสอน
อย่างเดียวไม่เพียงพอ
อาจารย์สอนดีมาก มีเทคนิคการ
สอนที่ดี และมีกิจกรรมเสริมใน
ห้องเรียน

1/2560
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แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
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แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

0032004 Humanity and
Learning

1/2560

0032005 Philosophy of
Sufficiency Economy

1/2560

0033005 Applications of
Mathematics in Science,
Technology, and Social
Science
0034003 Drug and Health
Products for the Life Quality
0036007 Innovation and New
Entrepreneurship

1/2560

ขนาดห้องเรียนเล็กเกินไป ไม่พอ
สาหรับจานวนนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียน
ขนาดห้องเรียนเล็กเกินไป ไม่พอ
สาหรับจานวนนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียน
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

1/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

0900101 Introduction to
Business

1/2560

0901101 Principles of
Accounting

1/2560

0901201 Intermediate
Accounting 1

1/2560

0901301 Managerial
Accounting
0901303 Accounting
Information System
0901305 Advanced
Accounting 1
0901307 Internal Auditing and
Control

1/2560

0901460 Practical Accounting

1/2560

0909201 Macroeconomics

1/2560

0909202 Business Law

1/2560

1/2560

1/2560
1/2560
1/2560

แผนการปรับปรุง
แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม
แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
การเรียนในรายวิชาดังกล่าวควรมี หลักสูตรรับทราบและนามาใช้
ความรู้ด้านบัญชีบริหารพอสมควร ประกอบการวางแผนการจัด
เพื่อให้เรียนวิชานี้ได้สนุกมากขึ้น
รายวิชาในอนาคต
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน
แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม
การจัดตารางเรียนควรให้นิสิตได้พัก แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
ก่อนเริ่มเรียนวิชาใหม่ (นิสิตมีเรียน รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
วิชาอื่นเวลา 11.00-14.00 น. และ ต่อไปตามความเหมาะสม
เรียนวิชา Principles of
Accounting เวลา 14.00-17.00
น.)
ควรเพิ่มความหลากหลายของ
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
หนังสือเพื่อให้นิสิตสามารถเลือก
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
อ่านได้
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
อาจมีการเพิ่มกรณีศึกษาให้นิสิตได้ แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
ทดลองทาการตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
และเนื้อหาในรายวิชาเยอะ อาจ
เลือกเน้นสอนในเรื่องที่จาเป็นจริง
ๆ สาหรับรายวิชา ส่วนเนื้อหา
บางส่วนอาจจะเน้นน้อยลงได้
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
อาจารย์ผู้สอนสอนได้ดีมาก
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

0901201 Intermediate
Accounting 1
0901202 Intermediate
Accounting 2
0901203 Cost Accounting

2/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

2/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

2/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

0901204 Taxation 1

2/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

0901302 Auditing

2/2560

0901401 Advanced
Accounting 2

2/2560

0901417 Accounting Theory

2/2560

อยากให้เพิ่มกรณีศึกษาของกิจการ
จริงมากขึ้น
ผู้สอนมีเทคนิคในการกระตุ้นให้
นิสิตมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและฝึก
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

0901421 Profit Planning and
Control
0902101 Principles of
Marketing
0903485 Public Speaking and
Presentation Skills
0904101 Business Computer
and Information Technology
0909101 Microeconomics

2/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

2/2560
2/2560

ผูส้ อนจูงใจนิสิตให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้ดี
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

2/2560

เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

2/2560

0909302 Business Finance

2/2560

ผูส้ อนสามารถดึงดูดความสนใจของ
นิสิตได้ดีถึงแม้ว่าชั้นเรียนจะมีขนาด
ใหญ่
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

แผนการปรับปรุง
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
- นิสิตมีความรู้และความชานาญในวิชาที่เรียน มีความเข้าใจตาม
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชา
- ปัญหา คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับ
นิสิตในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิสิตขาดความ
กระตือรือร้น
- การปรับปรุง คือ การพูดคุยกับนิสิตเพิ่มมากขึ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้นิสิตตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษและ
สร้างความมุ่งมั่นในการเรียน
- นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะความเป็นผู้นา สามารถ
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ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางานเป็นทีมได้ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มี
ความขยัน และตรงต่อเวลา
- นิสิตมีความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
- นิสิตสามารถประยุกต์ทฤษฎีกับการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- นิสิตร่วมทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มที่มีปัญหา
- นิสิตมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในระดับดี สามารถสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- ปัญหา คือ นิสิตยังไม่สามารถเขียนสื่อสารได้อย่างมีเหตุและผล
- การปรับปรุง คือ เพิ่มโอกาสในการฝึกเขียนให้แก่นิสิต

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

 มี

…ไม่มี
1
1

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
Digital Economy: Rethink
Reshape Reform

จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วม
1

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
- การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมถึงเศรษฐกิจโลก
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

Publish or Perish 25 Years a
Witness: Communicating
Scientific Results
โครงการอบรมหลักสูตร “การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ”

1

2

-

โครงการอบรมหลักสูตร “การ
วิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรม

2

-

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และโปรแกรม
สาเร็จรูปที่สามารถนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ได้
- การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรม
เวลาอย่างถูกต้อง
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
เวลา สาหรับงานวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”
โครงการอบรมหลักสูตร “สรุปการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ TFRS ฉบับ
ปรับปรุง 2559 และฉบับปรับปรุง
2560 สาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหาร
ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต”

จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วม

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

1

-

1

-

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหาร
ทางการบัญชีกับการเพิ่มมูลค่าและ
ความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล
Thailand 4.0”

1

-

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
หลักสูตรการบัญชีและประเด็นสาคัญ
ของมาตรฐานทางการบัญชีและนัก
บัญชีในยุคดิจิตอล”

1

-

โครงการอบรมหลักสูตร “ลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้
องค์กรด้วย Material Flow Cost
Accounting”

1

-

โครงการอบรมหลักสูตร “ทาความ
เข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7,
TFRIC16 และ TFRIC19”

1

-

โครงการอบรมหลักสูตร “การบัญชี
ต้นทุนทางการเกษตร”

1

-

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- การพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย
และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานทางการบัญชีที่
สาคัญ
- การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ
ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลใน
เชิงระบบและบุคคล รวมถึง
การนาเครื่องมือไปใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงของระบบ
ควบคุมภายในด้านการทุจริต
- บทบาทของนวัตกรรมใหม่ที่
มีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต
และการเพิ่มมูลค่าความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันและความ
ยั่งยืนขององค์กร
- การเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการพัฒนา
หลักสูตรทางวิชาการบัญชีให้มี
ความเหมาะสม
- กระบวนการผลิตและการ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้วย
Material Flow Analysis
รวมถึงการจัดทารายงาน
ปรัปบปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร
- การพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินให้มีความ
ทันสมัย
- การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ
และการบันทึกบัญชีต้นทุนทาง
การเกษตร
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4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
สิ้นสุด
เริ่มต้น

สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2559 ที่มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ
Nanjing Audit University ซึ่งเป็นสถาบันที่มคี วาม
เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ทางหลักสูตรได้ศกึ ษา
ความเป็นไปได้ในการทาโครงการเรียนร่วม 2 สถาบัน

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รอบังคับใช้ในปีการศึกษา 2561
Yes

เสนอเรื่องปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยต่อสภามหาวิทยาลัย
สามารถขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีได้
หรือไม่

Yes

Yes

เสนอเรื่องปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยต่อกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ยื่นเสนอเพือ่ ขอมติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ

Yes

พิจารณารายวิชาของหลักสูตร และรายวิชาของ
Nanjing Audit University รวมถึงศึกษากฎระเบียบ
ของสถาบัน เพื่อจัดทา course mapping

มีรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและวิชาเอกที่ทางหลักสูตรต้องเพิม่ คือ Business
Calculus, Entrepreneurship and New Venture Creation, Internal
Control, Internal Auditing
และมีรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและวิชาเอกทีท่ างหลักสูตรนาออก คือ
Business Research Methodology, Business Policy and Strategic
Management, Accounting Software Applications, Internal
Auditing and Control
นอกจากนี้ยังเพิม่ รายวิชาเอกเลือก จานวน 7 วิชา เพื่อตอบความต้องการ
ของตลาดงาน เช่น รายวิชาในกลุ่มสอบบัญชี

Yes

เสนอเรื่องปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ

หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาทีเ่ พิ่ม/ลด ซึ่งสามารถสรุป
ตามลาดับวิชาได้ ดังนี้
รายวิชาที่เพิม่ : ทักษะด้านคณิตศาสตร์มคี วามจาเป็นเพิ่มมากขึ้นในวิชาชีพ
บัญชี, นิสิตบัญชีขาดทักษะเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ
และความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ, การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในมีความซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย
รายวิชาทีลด: รายวิชาวิจัยและนโยบายธุรกิจไม่ค่อยมีความจาเป็นสาหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพ, สามารถเรียนรู้ได้จากการอบรมโปรแกรม, การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในมีความซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย อีกทั้ง
นิสิตมักประสบปัญหาในการเรียนควบคู่กัน
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ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทน
ั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

หลักสูตรได้กาหนดให้สาระรายวิชาเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กาหนด และให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี โดยแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีที่ใช้ในรายวิชาการบัญชีได้ปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีที่มกี ารประกาศใช้ล่าสุด
เป็นเหตุให้เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาชีพบัญชี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
เริ่มต้น

อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ หารือรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา สรุปได้ ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1:
- Innovation and New Entrepreneurship [EP58]
- Laws and Morality [EP58+59]
- Managerial Accounting [EP58]
- Accounting Information System [EP58]
- Advanced Accounting 1 [EP58]
- Internal Auditing and Control [EP58]
- Macroeconomics [EP58]
- Humanity and Learning [EP59]
- Philosophy of Sufficiency Economy [EP59]
- Applications of Mathematics [EP59]
- Drug and Health [EP59]
- Intermediate Accounting 1 [EP59]
- Practical Accounting [EP59+60]
- Business Law [EP59]
- Communicative English [EP60]
- English for Specific Purposes [EP60]
- ASEAN [EP60]
- Introduction to Business [EP60]
- Principles of Accounting [EP60]
ภาคการศึกษาที่ 2:
- Thai for Academic Communication [EP58+59+60] - Auditing [EP58]
- Advanced Accounting 2 [EP58]
- Accounting Theory [EP58]
- Public Speaking and Presentation Skills [EP58] - Profit Planning and Control [EP58]
- Intermediate Accounting 2 [EP59]
- Cost Accounting [EP59]
- Taxation 1 [EP59]
- Microeconomics [EP59+60]
- Business Finance [EP59]
- Daily English Conversation [EP60]
- Humanity and Learning [EP60]
- Science and Technology [EP60]
- Applications of Mathematics [EP60]
- Intermediate Accounting 1 [EP60]
- Principles of Marketing [EP60]
- Business Computer and IT [EP60]
สาหรับรายวิชาแกนและเอก อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาผูส้ อนของคณะ
ตามความเหมาะสมและความถนัด พร้อมทั้งติดต่อสอบถามผูส้ อนก่อนจัดวิชา
สาหรับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ทางหลักสูตรมอบหมายให้สานักศึกษาทั่วไป
จัดผู้สอนตามความเหมาะสม

สิ้นสุด

งานวิชาการจัด
ตารางเรียนและแจ้ง
ให้ผู้สอนทราบ
Yes
อนุมัติ

หัวหน้าภาควิชา
นาเสนอรายวิชาและ
ผู้สอนต่อรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
Yes

เสนอรายวิชาและผูส้ อนต่อ
หัวหน้าภาควิชา
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ผลการดาเนินงาน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
เริ่มต้น

งานวิชาการจัดตารางเรียน
และแจ้งให้ผสู้ อนทราบ

ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้
สาหรับรายวิชาทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยในปีการศึกษา
2560 มีอาจารย์ภายนอก ทาง
หลักสูตรได้อธิบายพร้อมให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการเรียนรู้

หลักสูตรฯ ร่วมกับงานวิชาส่ง
อีเมล์แจ้งเตือนการส่ง มคอ.3
ก่อนครบกาหนดส่ง 1 สัปดาห์
ก่อนครบกาหนดส่ง ซึ่ง
ภายหลังจากครบกาหนด
ระบบจะปิดรับทันที

ผู้สอนนาส่ง มคอ.3 โดยการส่ง
ในระบบ ซึ่งเปิดรับก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และปิดรับ
หลังจากเปิดภาคการศึกษาได้
ประมาณ 2 สัปดาห์

หลักสูตรฯ ตรวจสอบข้อมูล
จากงานวิชาการว่ามีรายวิชาใด
ที่ยังไม่ได้ส่ง มคอ.3 หรือไม่
และทาการติดตามจากผู้สอน
ในรายวิชาเหล่านั้นโดยตรง

หลักสูตรสามารถรวบรวม
มคอ.3 ได้ครบทุกรายวิชา
และจัดเก็บไว้สาหรับการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์

สิ้นสุด

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคม

และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สิ้นสุด
เริ่มต้น
รอดาเนินการในปีการศึกษา 2561
งานวิชาการจัดตารางเรียนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
หลักสูตรวางแผนในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการกาหนดรายวิชาที่มี
เนื้อหาเหมาะสมสาหรับการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไว้ล่วงหน้า และ
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอน

ขอความอนุเคราะห์ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยมี
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ติดตามการจัดทาแผนการเรียนรู้ พบว่า มีรายวิชา
Accounting Information System อ.ดร.ศุภรักษ์
ได้นาผลการวิจัยเกี่ยวกับ Information Security ที่
ศึกษาในระดับปริญญาเอกมาอธิบายเพื่อให้นิสติ
เข้าใจถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ระบบสารสนเทศมี
บทบาทอย่างมาก และรายวิชาดังกล่าวยังได้บูรณา
การงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง
Putting the Enterprise into the Enterprise
System

จากการบูรณาการงานวิจัยทาให้
นิสิตตระหนักถึงความสาคัญของ
การออกแบบระบบสารสนเทศที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังไม่มีการบูร
ณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เริ่มต้น
ผู้สอนส่งการประเมินผล/ส่งเกรด
รายวิชา

นิสิตลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและกลุ่มเรียนที่
งานวิชาการจัด

สิ้นสุด

ดาเนินการสอบปลายภาค
ในคาบเรียนแรก ผู้สอนทุกรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 โดยทุกรายวิชา
มีเครือ่ งมือการประเมินที่มีความหลากหลาย และ
ครอบคลุมผลการเรียนรูข้ องนิสิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
- ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี

อาจารย์ผสู้ อนแจ้งผลการสอบกลางภาค/
สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต

ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยผู้สอนมีวิธีการประเมินความรู้ที่หลากหลาย คือ มี
ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย
รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต โดยข้อสอบและงานที่ใช้
ในรายวิชาต่าง ๆ มาจาก Test bank ที่มาพร้อมกับ
Textbook ของต่างประเทศ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ความมี
มาตรฐานของข้อสอบ

ผู้สอนจัดการเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตตามทีร่ ะบุไว้ใน มคอ.3 ซึ่งเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตามหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
เริ่มต้น

ผู้สอนส่งการประเมินผล/ส่งเกรด
รายวิชาให้งานวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ผู้สอนส่งข้อมูลผลการเรียนใน
ระบบ REG และจัดทารายงาน
มคอ.5 ภายใน 30 วัน

สิ้นสุด

Yes
ประธานหลักสูตรเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการวิชาการ และร่วม
พิจารณาทบทวนการตัดเกรดของ
ผู้สอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร โดย
ทุกรายวิชามีผลการเรียนที่ปกติ มีการ
กระจายของเกรดใกล้เคียงกับ
Normal Distribution

อนุมัติ
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ผลการดาเนินงาน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ผู้สอนนาส่ง มคอ.5 โดยการส่งในระบบ ซึ่งเปิดรับเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา และปิดรับเมือ่ ครบกาหนด 30 วัน

หลักสูตรร่วมกับงานวิชาการส่งอีเมล์แจ้งเตือนการส่ง
มคอ.5 ก่อนครบกาหนดส่ง 1 สัปดาห์ ซึ่งภายหลังจากครบ
กาหนด ระบบจะปิดรับทันที

หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลจากงานวิชาการว่ามีรายวิชาใดที่
ยังไม่ได้ส่ง มคอ.5 หรือไม่ และทาการติดตามจากผู้สอนใน
รายวิชาเหล่านั้นโดยตรง แต่หากเป็นรายวิชาของสานัก
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรขอให้งานวิชาการช่วยประสานกับ
อาจารย์ผสู้ อนเพือ่ ติดตาม มคอ.5 แทน

รวบรวม มคอ.5 ได้ครบทุกรายวิชา และจัดเตรียมไว้
สาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิร์ ายวิชา

รวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลมาจัดทา มคอ.7

นาผลการทวนสอบไปใช้ประกอบการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนของปีการศึกษาถัดไป

สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิร์ ายวิชาของภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2

หลักสูตรดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
โดยภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรทวนสอบทุกรายวิชา ซึ่งพบว่าการเรียนการสอนเป็นไปตามทีร่ ะบุใน มคอ.3 ผู้สอนมีการชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับเกณฑ์
คะแนนและการตัดเกรด นอกจากนี้ ผู้สอนยังแจ้งให้นิสิตทราบคะแนนในส่วนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สาหรับวิชา Laws and Morality ผู้สอนมีเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย รวมทั้งมีกิจกรรมที่ช่วยทาให้ผู้เรียนรูส้ ึกสนุก อย่างไรก็ตาม การทวนสอบพบว่าการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 มี
ปัญหาในบางรายวิชา คือ วิชา ASEAN Languages ซึ่งผู้เรียนรูส้ ึกว่าข้อสอบมีเนื้อหาที่ไม่ได้เรียนรวมอยู่ด้วย วิชา Internal Auditing and Control
นิสิตอยากให้เพิ่มกรณีศกึ ษามากขึ้น และการจัดเวลาเรียนของวิชา Principles of Accounting ซึ่งติดกับวิชา Communicative English ส่งผลให้นิสิต
เกิดความเหนือ่ ยล้า และไม่สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรทวนสอบเฉพาะรายวิชาแกนและเอก ในภาพรวมนิสิตค่อนข้างพอใจกับการจัดการเรียนการสอน แต่นิสิตอยากให้
อาจารย์ผสู้ อนเข้าถึงนิสติ ทุกคนมากขึ้น นอกจากนี้ นิสิตยังประสบปัญหาตารางสอบที่ติดกันทุกวัน ซึ่งในประเด็นของตารางสอบนี้ ทางหลักสูตรทราบ
ในช่วงของการสอบกลางภาค ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากงานวิชาการให้จัดตารางสอบปลายภาคไม่ติดกันทุกวัน อย่างไรก็ตาม
ปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นในการสอบปลายภาค

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
80 และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100 และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100 และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 19 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 18 รายวิชา
รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 19 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 18 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2560 คือวันที่ 13
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง พฤษภาคม 2561
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 12 มิถุนายน 2561
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 15 มิถุนายน 2561
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

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

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ผลการดาเนินงาน
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 19 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 19 รายวิชา รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมด
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 18 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 13 รายวิชา รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของรายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559
การส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรได้ส่งเสริมอาจารย์
ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจาหลักสูตรให้เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
โดยการจัดรายวิชาตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ใหม่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 1 คน และ
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 1
คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อ.ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์ - Digital Economy: Rethink
Reshape Reform
2 อ.กฤตยา แสงบุญ
- Publish or perish 25 years a
witness: communicating
scientific results
- การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ
- การวิเคราะห์และการพยากรณ์
ข้อมูลอนุกรมเวลาสาหรับงานวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
3 อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย - สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2559
และฉบับปรับปรุง 2560
- การวิเคราะห์และพยากรณ์
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน

4

ผศ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์

ข้อมูลอนุกรมเวลาสาหรับงานวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
- การบริหารความเสี่ยงเรื่องการ
ทุจริต
- หลักสูตรผู้บริหารทางการบัญชี
กับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน
ของกิจการตามโมเดล Thailand
4.0
- หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการ
บัญชีและประเด็นสาคัญของ
มาตรฐานทางการบัญชีและนัก
บัญชีในยุคดิจิตอล
- หลักสูตรลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
มูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กร
ด้วย Material Flow Cost
Accounting
- หลักสูตรทาความเข้าใจร่าง
TFRS9, TAS32, TFRS7,
TFRIC16 และ TFRIC19
- การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร

5 ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ 1. ไม่มนี ิสิตปีสุดท้าย จึงไม่สามารถประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
หลักสูตร
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
2. ไม่มีบัณฑิต จึงไม่สามารถประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตร
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ไม่มผี ู้ใช้บัณฑิต จึงไม่สามารถประเมินระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
1. ตัวบ่งชี้ TQF ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 9 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้TQF
3. มีตัวบ่งชี้ที่ไม่รับการประเมิน จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
4. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
5. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
-

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรร่วมกับฝ่ายงานอาคารและสถานทีใ่ นการสารวจความต้องการและปัจจัยในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ และสารวจแนวโน้มจานวนนิสิต เพื่อประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรร่วมกับฝ่ายงานอาคารและสถานทีด่ าเนินการสารวจ พบว่า จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2559 ที่นิสิตมีความต้องการสถานที่สาหรับสิ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรฯ ได้เสนอไปยังคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา ซึ่งเมือ่ ติดตามแล้วไม่มีความ
คืบหน้าแต่อย่างใด สาหรับปีการศึกษา 2560 ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาได้เปิดเผยว่าขนาดของ
ห้องเรียนในรายวิชา Humanity and Learning และวิชา Philosophy of Sufficiency Economy มีขนาดที่
เล็กกว่าจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ส่งผลให้นิสิตบางส่วนต้องนั่งเรียนนอกห้องเรียน นอกจากนี้ หลักสูตรยัง
สารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการสารวจพบว่าบางห้องเรียนมีอุปกรณ์สาหรับ
การเรียนการสอนที่ชารุด โดยทางหลักสูตรรับทราบปัญหาและจะประสานไปยังฝ่ายงานอาคารและสถานที่เพื่อ
แก้ไขปัญหา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
- การส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น
- การสร้างเครือข่ายหลักสูตรกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน
เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
- หลักสูตรได้ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น โดยการจัดรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมอาจารย์ประจา
หลักสูตรในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และการส่งเสริมการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ
- สืบเนื่องจากบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ
Nanjing Audit University ที่เปิดโอกาสให้มีการทาโครงการเรียนร่วม
2 สถาบัน ทางหลักสูตรได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่า สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ตามเดิม หลักสูตรจึงดาเนินการขั้นต่อไป คือ การทา
course mapping และปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อให้รายวิชา
ครบถ้วนตามเงื่อนไขของทั้งสองฝ่าย

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูส้ าเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประเมินหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนิสิต เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2
- การจัดตารางเรียนที่ค่อนข้างแน่น บางครั้งมีการเรียน
ต่อเนื่องสองวิชาโดยที่นิสิตไม่ได้พัก ส่งผลให้นิสิตเกิดความ
เหนื่อยล้าและไม่สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

- อาจารย์ประจาหลักสูตรเห็นด้วยกับข้อวิพากษ์ และจะนา
ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป
-
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด
ไม่มี
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

การส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

5 ปีการศึกษา

อาจารย์ประจาหลักสูตร

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
มีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน โดยการทาโครงการเรียนร่วม 2 สถาบันกับ
Nanjing Audit University ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี
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