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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING และ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.45  - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินวางแผนการประเมิน  

09.00 -  09.05 น. ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแนะน าคณะกรรมการประเมินหลักสูตร   

09.05 – 09.20 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

09.20 – 10.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

10.30 – 10.50 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า จ านวน 3 คน   
10.50 – 11.00 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน 1 คน (ผ่านโทรศัพท์)  

11.00 – 11.15 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 3 คน   

11.15 – 11.30 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จ านวน 3 คน  

11.40 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน 3 คน (ผ่านโทรศัพท์)  

12.00  - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00  - 15.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

 

15.00 – 16.00 น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยวาจาให้แก่หลักสูตร  

16.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวปิดพิธี  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 
รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

2563 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ตัรมีซี  สาและ (กรรมการ) อาจารย์กฤษฎา  พรหมแก้ว (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ) และนายมูฮัม
มัดรอซาลี บือราเฮง (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน
ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทน
อาจารย์ผู้สอน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน และตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA มีทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่ง
ประเมินด้วยระดับระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี้ 
 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Specification 3 

3. Programme Structure and Content 3 

4. Teaching and Learning Approach 3 
5. Student Assessment 3 

6. Academic Staff Quality 3 

7. Support Staff Quality 3 
8. Student Quality and Support 4 

9. Facilities and Infrastructure 3 
10.Quality Enhancement 3 

11. Output 3 
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จุดแข็ง (ในภาพรวม) 
1. การรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตรเพื่อใช้ในการออกแบบหรือก าหนด ELOs 

ของหลักสูตร 

2. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้ในการท างาน 

3. ส่งเสริมอาจารย์และสายสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองความรู้ที่เก่ียวกับวิชาชีพหรือการจัดการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย 

4. มีระบบกลไกการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัลแก่บุคลากร 

5. มีระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา 

6. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

7. มีการ Feedback ผลการสอบหรือผลการประเมินให้กับผู้เรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการปรับปรุง และสามารถ

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

แนวทางในการพัฒนา (ในภาพรวม) 
1. ความชัดเจนของก าหนดระดับผลการเรียนรู้ของ ELOs และการสื่อสารให้เข้าใจให้เป็นแนวทางเดียวกันของ

อาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผล 

2. การสื่อสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ให้แก่ SHs ของหลักสูตร 

และก าหนดช่องทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับ SHs แต่ละกลุ่ม  

3. การทบทวนการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับการบรรลุ ELOs ตามแนวคิด Backward Curriculum 

Design และการเรียงล าดับรายวิชาตามล าดับขั้นของผลการเรียนรู้ (Bloom Taxonomy) 

4. การสื่อสารปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้สอน และผู้เรียน และการน าปรัชญามาเชื่อมโยงกับการเรียน

การสอน 

5. การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 

6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ ELOs 

7. การก าหนดทักษะ LLL ให้ชัดเจน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมทักษะ LLL 

8. ก าหนดวิธีการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี และวิธีการประเมินจะต้องบอกระดับการ

บรรลุ 
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AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 
 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 
Learning 
Outcomes 

1.1 The expected 
learning outcomes have 
been clearly formulated 
and aligned with the 
vision and mission of 
the university  

-มีการแสดง ความสัมพันธ์
ระหว่าง ELOs กับวิสัยทัศน์
และ พันธกิจของหลักสูตร 
-มีระบบและกลไกของการ
จัดท า ELOs ที่ชัดเจน 

- การก าหนด ELOs หลักสูตรที่
เป็น Action verb ที่สามารถวัด
และประเมินได้ และมีล าดับขั้น
การเรียนรู้ตาม Bloom 
Taxonomy ชัดเจน 
 

1.2 The expected 
learning outcomes cover 
both subject specific 
and generic (i.e. 
transferable) learning 
outcome 

-ELOs หลักสูตรครอบคลุมทั้ง 

Generic outcome และ 
Subject Specific 
outcome  
 

- ควรทบทวนการน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตาราง 
- ควรทบทวนการน าเสนอข้อมูล
ในย่อหน้าสุดท้าย (น.31) ย้ายไป
จัดวางให้ตรงเกณฑ์ AUN 3.3 

1.3 The expected 
learning outcomes 
clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders 

- หลักสูตรมีการน าความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียของแต่ละกลุ่ม มา
เชื่อมโยงกับการ ก าหนด 
ELOs 

- การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้ใน
การทบทวน ELOs หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. Programme 
Specification 

2.1 The information in 
the programme 
specification is 
comprehensive and up-
to-date[1,2] 

- มีการก าหนดรายละเอียด
ของหลักสูตร ครบถ้วน  

-การประเมินช่องทางการสื่อสาร 
โปรแกรม Specification ต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-วิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูล
หลักสูตรและข้อมูลป้อนกลับของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-การทบทวนการเขียน SAR ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.2 The information in 
the course specification 
is comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

-มีการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง ELOs กับรายวิชาที่
ตรงกับมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศ 
-มีการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ CLOs ในชั้นเรียน 

-การก าหนด CLOs ของรายวิชา 
-การจัดกิจกรรม/ วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นไปตาม CLOs 
ใน มคอ.3 
- การทบทวนช่องทางการสื่อสาร
และการเข้าถึงของ CLOs ให้
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 Criteria Strengths Area for improvement 

- มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
ให้รายวิชาในหลักสูตรมีความ
ทันสมัย 

หลากหลาย 
- ทบทวนการวิเคราะห์ ELOs ที่
สามารถตอบรายวิชาที่
หลากหลาย และพบว่าบาง ELOs 
ตอบแค่บางรายวิชา ที่อาจจะ
ส่งผลให้ไม่บรรจุต่อ ELOs ในข้อ
นั้นๆ 
- การทบทวนการน าเสนอข้อมูล
ในย่อหน้าแรกให้สอดคล้องและ
ตรงกับ 

2.3 The programme and 
course specifications are 
communicated and 
made available to the 
stakeholders[1,2] 

-หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
ผ่านสื่อต่างๆท่ีทันสมัย 

-การทบทวนการเข้าถึงข้อมูลของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูล
ป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ชัดเจน 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected 
learning outcomes[1] 

- การออกแบบหลักสูตรที่
ค านึงถึง ELOs 

-การออกแบบหลักสูตรตาม
แนวคิด BCD  
-การก าหนดขั้นตอนการออกแบบ
หลักสูตร 
-การทบทวนการได้มาของแต่ละ
รายวิชาให้ชัดเจน และให้มีความ
เชื่อมโยงและสนับสนุน ELOs 
-การแสดงรายละเอียดการได้มา
ของโครงสร้างหลักสูตรให้ชัดเจน 
-การยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและรายวิชากับ K S A 
ให้ชัดเจน 

3.2 The contribution 
made by each course to 
achieve the expected 
learning outcomes is 
clear [2] 

 -การทบทวนความเชื่อมโยงของ
แต่ละรายวิชาที่สนับสนุน ELOs/ 
CLOs 
-การทบทวนการน าผลการเรียนรู้
ตาม มคอ.2 มาใส่ในหน้า 48-49 
และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
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 Criteria Strengths Area for improvement 

ระหว่าง TQF กับ ELOs ให้
ชัดเจน 

3.3  The curriculum is 
logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-date[3,4,5,6] 

-มีการจัดแผนการศึกษาให้
เป็นไปตามล าดับที่ชัดเจน 
ตามตาราง 3.1 
-มีการก าหนดรายวิชาที่บรรลุ 
ELOs (ตามตาราง 3.1) 

-การวิเคราะห์ขั้นตอนการก าหนด
รายวิชาก่อน-หลัง  

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

-มีระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน ในการระบุปรัชญา
การเรียนการสอนและการ
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

-การวิเคราะห์ขั้นตอนการได้มา
ของปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไปสู่ปรัชญา
การศึกษาระดับคณะ/หลักสูตรว่า
เป็นอย่างไร 
-การทบทวนช่องทางการสื่อสาร
และการเข้าถึงของข้อมูลให้แก่
กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน 
-การควรสร้างความเข้าใจใน
บทบาทของผู้สอน/ผู้เรียนที่
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
-การควรทบทวนกระบวนการ
ก าหนดวิธีการสอน/ แผนการ
สอน/ กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดรับกับปรัชญาการศึกษา
มหาวิทยาลัย 

4.2 Teaching and 
learning activities are 
constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

-หลักสูตรมีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงสู่ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
-หลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ CLOs รายวิชา  
 

- การถ่ายทอดวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่มีความสอดคล้องกับ 
ELOs ให้กับอาจารย์ผู้สอนอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ 
- ควรวิเคราะห์ในบางกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สนับสนุนการ
บรรลุของแต่ละรายวิชา ในแต่ละ 
CLOs 

4.3 Teaching and 
learning activities 

-หลักสูตรมีระบบและกลไกท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-การทบทวนและก าหนดทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชัดเจน
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enhance life-long 
learning [6] 

-หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 1 ทักษะ คือ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

และหลากหลาย พร้อมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
ชัดเจน 
-การทบทวนพร้อมระบุขั้นตอน/ 
วิธีการเรียนการสอนที่นไปสู่การ
บรรลุ ELOs/ CLOs ในแต่ละ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
ก าหนด 

5. Student 
Assessment 

5.1 The student 
assessment is 
constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes [1,2] 

-มีการประเมินช่องทางการรับ
นักศึกษาสมัคร 
-หลักสูตรมีการประเมินตั้งแต่
รับนักศึกษาวิธีการสอบ
คัดเลือกรับนักศึกษาและมี
การเพ่ิมเติมเงื่อนไขการรับ
สมัครทั้ง 5 ระบบ 
-มีการติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ทุก
ภาคการศึกษาโดยผ่านระบบ 
PNUCM 
-การประเมิน Exit – Exam  

-การก าหนดนโยบายและเกณฑ์
การรับเข้านักศึกษาใหม่ให้ชัดเจน 
-การก าหนดจ านวนนักศึกษาใหม่
ที่รับในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พร้อมวิเคราะห์สาเหตุของจ านวน
การลดลงหรือเพ่ิมข้ึนการเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ให้
ชัดเจน 
-การประเมินการรับเข้านักศึกษา
ใหม่  
-การรับนักศึกษาแบบ T- cast 
โดยแบ่งเป็นรอบ ไม่ใช่ระบบ 

5.2 The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to 
students [4,5] 

- มีการวิเคราะห์ความ
คาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ตามตารางท่ี 5.1 
-   การก าหนดรายละเอียด
และวิธีการประเมินผู้เรียนใน
แต่ละรายวิชาต่างๆ  

-การการสร้างการประเมินแบบ 
Rubric Score / การให้เกรด
นักศึกษา/เกณฑ์การตัดเกรด 
-การทบทวนช่องทางการสื่อสาร/ 
วิธีการรับรู้/ การเข้าถึงแบบ
ประเมิน และเกณฑ์การให้
คะแนน  
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5.3 Methods including 
assessment rubrics and 
marking schemes are 
used to ensure validity, 
reliability and fairness of 
student assessment [6,7] 

-มีรูปแบบการวัดผลให้เกิด
ความเที่ยงตรง และมีความ
น่าเชื่อถือ 
-มีกระบวนการวิพากษ์ข้อสอบ
ก่อนที่จะท าการสอบ 
-มีการจัดชั่วโมงให้นักศึกษา
พบอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรึกษา
และแก้ไขในการจัดการเรียน
การสอน 

-การทบทวนขั้นตอนการ
กลั่นกรองข้อสอบ/ระบุขั้นตอน
การตรวจข้อสอบว่าใช้เกณฑ์ใดให้
ชัดเจน 
-ก าหนดการประเมิน/ แผนการ
ให้คะแนนที่หลากหลาย 
(Rubrics/ Marking Schemes) 

5.4 Feedback of student 
assessment is timely 
and helps to improve 
learning [3] 

- มีการประกาศผลการสอบ
กลางภาค และคะแนน
ปฏิบัติการให้นักศึกษาทราบ
ก่อนวันสิ้นสุดการถอน
รายวิชาที่ทันเวลา (ต้องแสดง
หลักฐานให้ชัดเจน) 
-อาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้เรียน เช่น 
คะแนนเก็บ คะแนนสอบ 

 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

- ระบบและกลไกกระบวนการ
ร้องทุกข์ แต่ควรปรับลด
ขั้นตอนการร้องทุกข์การ
ด าเนินการ  และควรระบุ
ระยะเวลาการด าเนินการใน
แต่ละข้ันตอน 

 

6. Academic 
Staff Quality 

6.1 Academic staff 
planning (considering 
succession, promotion, 
re-deployment, 
termination, and 
retirement) is carried out 
to fulfil the needs for 
education, research and 
service [1] 

- มีแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2562 -2566  
- มีการก าหนดกลุ่มบุคลากร
เป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงชั้นอายุ
การปฏิบัติงาน 
 

-ทบทวนแนวปฏิบัติต่อแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในแต่
ละป ี
-ทบทวนการพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
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6.2 Staff-to-student ratio 
and workload are 
measured and 
monitored to improve 
the quality of education, 
research and service [2] 

-มีการวิเคราะห์ภาระงานด้าน
การสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

- การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ค านวณหาค่า FTEs 
- การก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ก ากับติดตาม เพ่ือปรับปรุงและ
แก้ปัญหาภาระงานผู้สอน 
 

6.3 Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [4,5,6,7] 

-มีระบบและกลไกการรับ
สมัครอาจารย์ใหม่  
-มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
-หลักสูตรใช้เกณฑ์การสรรหา
คัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-การทบทวนช่องทางการสื่อสาร 
และการเข้าถึงข้อมูลการรับ
อาจารย์ใหม่ให้ชัดเจน 

6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and evaluated 
[3] 

- มีการน าความรู้ความสามารถ 
ของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการวิจัย บริการวิชาการ 
และพัฒนาชุมชน 

- ควรทบทวนแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะ/ ประเมิน
ผู้สอนโดยผู้บริหารและผู้เรียน 
 

6.5 Training and 
developmental needs of 
academic staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [8] 

- มีการระบุความต้องการการ
อบรมของบุคลากรสาย
วิชาการ  

- ควรวิเคราะห์ความต้องการของ
บุคลากรในการเข้ารับการอบรม/ 
พัฒนาตนเองให้ชัดเจน 
- ควรวิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้อง
ให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ตนเอง และให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้
อย่างชัดเจน 

6.6 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [9] 

- มีการสร้างขวัญก าลังใจ และ
แรงจูงใจในการท างานให้แก่
บุคลากร 
-มีระบบของการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
 

- การประเมินความพึงพอใจต่อ
การสร้างขวัญและก าลังใจ/ 
ประเมินการให้รางวัลว่าเป็น
อย่างไร 



11 
 

 Criteria Strengths Area for improvement 

6.7 The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 

-การสนับสนุนผลงานวิจัย ที่มี
จ านวนการวิจัยที่มากขึ้น 

-การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย/ 
การเก็บข้อมูลด้านงบประมาณ
และแหล่งทุน (ข้อมูลย้อนหลัง) 
-การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน
กับคู่เทียบ 

7. Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff 
planning (at the library, 
laboratory, IT facility and 
student services) is 
carried out to fulfil the 
needs for education, 
research and service [1] 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนระยะสั้นและระยะ
ยาว 
 

-การทบทวนแนวปฏิบัติต่อแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในแต่
ละป ี
-การทบทวนการพัฒนาด้านเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 

- มีระบบแผน เกณฑ์ การสรร
หา และคัดเลือกตามแผนผัง
การสรรหา 
บุคลากรสายสนับสนุนตาม
ต าแหน่ง 
-  ระบบกลไกการสรรหา
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นไป
ข้อก าหนดและตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

- การระบรุายละเอียดของเกณฑ์
ในการสรรหาให้ชัดเจน 
- การก าหนดหลักการเลิกจ้าง 
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้
ชัดเจน 
- การทบทวนช่องทางการสื่อสาร 
และการเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร
ให้ชัดเจน 

7.3 Competences of 
support staff are 
identified and evaluated 
[3] 

- มีระบบการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร แต่
ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 

- กวรทบทวนแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะโดยผู้บริหาร 
และผู้เรียนในฐานะกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

7.4 Training and 
developmental needs of 
support staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [4] 
 

- มีการส ารวจความต้องการ
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
-มีการจัดระบบประเมินและ
การเลื่อนต าแหน่งของสาย
สนับสนุน 

- การวิเคราะห์ความต้องการของ
บุคลากรในการเข้ารับการอบรม/ 
พัฒนาตนเอ/ การเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นให้ชัดเจน 
- การวิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้อง
ให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ตนเอง และให้เข้ารับการพัฒนา
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ตนเองในด้านต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้
อย่างชัดเจน 

7.5 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [5] 

- มีการสร้างขวัญก าลังใจ และ
แรงจูงใจในการท างานให้แก่
บุคลากร 

- การประเมินความพึงพอใจต่อ
การสร้างขวัญและก าลังใจ/ 
ประเมินการให้รางวัลว่าเป็น
อย่างไร 

8. Student 
Quality and 
Support 

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date [1] 

-มีเกณฑ์การรับนักศึกษาท่ี
ชัดเจนรวมถึงการสื่อสารให้
เกี่ยวข้องทราบโดยผ่าน 
social media ต่างๆ 

- การระบุเกณฑ์/ รอบการรับเข้า  
และนโยบายให้ชัดเจน โดยน า
ข้อมูลใน AUN 8.2 มาไว้ใน AUN 
8.1 และให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
AUN 5.1 พร้อมวิเคราะห์การ
รับเข้านักศึกษาใหม่ 

8.2 The methods and 
criteria for the selection 
of students are 
determined and 
evaluated [2] 

- หลักสูตรมีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ในการประเมินผล
ตามเกณฑ์การคัดเลือก  แต่
ควรระบุการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ในสาขาวิชาให้ชัดเจน 
-มีการการระบุเกณฑ์และ
กระบวนการคัดเลือกท่ีชัดเจน 

 

8.3 There is an adequate 
monitoring system for 
student progress, 
academic performance, 
and workload [3] 
 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ี
คอยบริการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา 
- มีการพบปะนักศึกษา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ให้ค าปรึกษาผ่านระบบ 
PNUCM  
- มีช่องทางการสื่อสาร เช่น 
Line, Facebook,  พ่ีสอน
น้อง เป็นต้น 
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8.4 Academic advice, co-
curricular activities, 
student competition, 
and other student 
support services are 
available to improve 
learning and 
employability [4] 

-มีสวัสดิการระบบการดูแล
นักศึกษาด้านต่างๆ เช่น 
หอพัก การประกันอุบัติเหตุ 
ทุนการศึกษา 
 

-การทบทวนเป้าหมายและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
สาขาวิชาฯ ให้ชัดเจน 
-การส่งเสริมก าหนดกิจกรรมการ
แข่งขัน การประกวดของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
 

8.5 The physical, social 
and psychological 
environment is 
conducive for education 
and research as well as 
personal well-being [5] 

 -หลักสูตร/ คณะ ควรจัดมุมผ่อน
คลายทั้งด้านกายภาพ และจิตใจ 
และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
-หลักสูตร/ คณะ ควรทบทวนการ
เข้าถึงสัญญาณ Wi-Fi 

9.Facilities and 
Infrastructure 

9.1 The teaching and 
learning facilities and 
equipment (lecture 
halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1] 
 

-  สภาพความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรอง
ระบบออนไลน์ 

-การประเมินความเพียงพอและ
ความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับการเรียนการสอน 
-การประเมินความทันสมัยของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 
-การประเมินประสิทธิภาพการ
เข้าถึงสัญญาณ Wi-Fi 
-การบ ารุงและตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน ให้มีความพร้อม 

9.2 The library and its 
resources are adequate 
and updated to support 
education and research 
[3,4] 

- มีห้องสมุดของคณะและมี
ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการ
สืบค้น 

-การส ารวจ การจัดซื้อหนังสือ
ตามความต้องการของผู้สอนและ
ผู้เรียนให้มีความเพียงพอและ
ทันสมัย 
-การทบทวนแนวทางแก้ไขหรือ
การรับมือในกรณีท่ีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (หนังสือ, ต าราต่างๆ) 
ไม่เพียงพอ 
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9.3 The laboratories and 
equipment are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1,2] 

-  สนับสนุน นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรที่
ประสงค์จะเรียนรู้ภาษาและ
สื่อมัลติมีเดีย 

- ควรจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 

 
9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1,5,6] 

- มีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้
สาย 
-มีระบบสารสนเทศที่รองรับ
การเรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ชั้นเรียน 

-การจัดระบบสารสนเทศอย่าง
ทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่าย พร้อม
ประเมินการใช้งานในระบบ
ดังกล่าว 
- การทบทวนการเข้าถึงสัญญาณ 
Wi-Fi 

9.5 The standards for 
environment, health and 
safety; and access for 
people with special 
needs are defined and 
implemented [7] 

- มีการก าหนดมาตรการความ
ปลอดภัย ทั้งการคัดกรองวัด
อุณหภูมิ การแจกหน้ากาก
อนามัย และการวางเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึง
การจัดเตรียมห้องพยาบาล/ 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด และ
อ่ืนๆ 

-การก าหนดแผนการซ้อมหนี
กรณีฉุกเฉิน 
-การระบุขั้นตอนการใช้งานสิ่ง
อ านวยความสะดวก / ความ
ปลอดภัย ให้อยู่ในการใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ 
-การก าหนดจุดรวมพล กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

10. Quality 
Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 
and feedback serve as 
input to curriculum 
design and 
development [1] 

-  มีการน าข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ใน
การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

- การระบุขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรที่ทันต่อต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สอดคล้องกับ
สภาวิชาชีพบัญชีและความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างไร 

10.2 The curriculum 
design and 
development process is 
established and 
subjected to evaluation 
and enhancement [2] 

- มีระบบกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต 
ชัดเจน 
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10.3 The teaching and 
learning processes and 
student assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to ensure 
their relevance and 
alignment [3] 

-มีการวิพากษ์ มคอ.3 และ 
มคอ.4 
-มีระบบการพิจารณาก ากับ
ผู้สอน ก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 
 

- การทบทวนกระบวนเรียนการ
สอน/ การประเมินผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและให้มีความสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
ชัดเจน 

10.4 Research output is 
used to enhance 
teaching and learning [4] 

-มีการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน 
 

- การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียน/ ผลการวิจัยของอาจารย์ที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น 

10.5 Quality of support 
services and facilities (at 
the library, laboratory, IT 
facility and student 
services) is subjected to 
evaluation and 
enhancement [5] 

-มีการส ารวจความต้องการใน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ 
-มีการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และการ
ให้บริการห้องสมุด 
-มีการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกผ่านระบบ 
PNUCM 

- การจัดท าแผนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงจากการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการของห้องสมุด 
และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจ า
ห้องสมุด 

10.6 The stakeholder’s 
feedback mechanisms 
are systematic and 
subjected to evaluation 
and enhancement [6] 

- มีกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
-มีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย แล้วน ามา
วิเคราะห์เพื่อน าไปพัฒนา
หลักสูตร 

-การจัดท าแผนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ควรเพิ่มช่องทางให้มีความ
หลากหลาย และต่อเนื่อง 
 

11. Output 11.1 The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

- มีการวิเคราะห์สาเหตุของ
การตกออกของนักศึกษา 
ทั้งนี้ หลักสูตรควรหาแนวทาง
รองรับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

- การก าหนดคู่เทียบเคียงให้
ชัดเจน 
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11.2 The average time 
to graduate is 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

-ข้อมูลนักศึกษาส าเร็จตาม
กรอบเวลา 
-มีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานย้อนหลัง 
 

-การก าหนดคู่เทียบเคียงให้
ชัดเจน 
 

11.3 Employability of 
graduates is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

-มีการแสดงข้อมูลอัตราการมี
งานท าของบัณฑิต 3 ปี
ย้อนหลัง 

-การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ให้ชัดเจน 
-การก าหนดคู่เทียบเคียงให้
ชัดเจน 

11.4 The types and 
quantity of research 
activities by students are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [2] 

 -การจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
และวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับให้
ชัดเจน 
-การก าหนดคู่เทียบเคียงให้
ชัดเจน 
-การก าหนดและส่งเสริม/ 
สนับสนุนให้นักศึกษาน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ใน
วารสารฯ หรือการน าเสนอในเวที
วิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

11.5 The satisfaction 
levels of stakeholders 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [3] 
 

 -การจัดเก็บข้อมูล/การประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียย้อนหลัง 3 ปี และ
วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับให้
ชัดเจน 
-การก าหนดคู่เทียบเคียงให้
ชัดเจน 
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สรุปข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. ต้องการให้มีการเน้นทักษะทางด้านการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 

2. ต้องการให้เพิ่มทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี เช่น  Express เป็นต้น 

3. การเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการท างาน 

4. การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) 

5. การบ ารุงและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการใช้งาน  

6. มีการจัดระบบความปลอดภัยที่ดี แต่ควรปรับปรุงเรื่องสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

7. ความทันสมัยของหนังสือ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ฐานข้อมูลส าหรับค้นคว้า 

8. เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  

 


