
  

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร  

(Committee Assessment Report: CAR) 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา  2563 

 
สาขาวิชา การบัญช ี

(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ภาควิชา การบญัชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 

 



ก 

ค าน า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร (Committee Assessment Report: 
CAR) ฉบบัน้ี เป็นรายงานที่ได้จากการประเมินรายงานประเมินตนเอง ระดบัหลกัสูตร (Self Assessment 
Report: SAR) ของหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   วทิยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา สถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้3 ประจ าปีการศึกษา 2563 จดัท าขึ้นตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบตัิการ พ.ศ. 2563 สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษา
เกษตร ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงผลการประเมินตนเองแยกตามองคป์ระกอบและตวั
บ่งช้ี รวมทั้ง แสดงจุดเด่น แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการ
พฒันา การด าเนินการของสาขาวชิาการบญัชี  เพือ่พฒันาการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหารสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 คณะผูบ้ริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาสงขลา  
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนผูท้ี่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งท่าน ที่มี
ส่วนท าใหก้ารจดัท ารายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร เล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด วันที่ประเมิน ลายเซ็น 

1 นายอภิชาญ มูลละคร ผู้ประเมิน 
สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
16 พ.ย. 2564 16:09 

 

2 นายสุภาพ ใสสุข ผู้ประเมิน 
สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
16 พ.ย. 2564 16:07 

 

3 
นางสาวจันทร์เพ็ญ 
ไชยนุ้ย 

ผู้ประเมิน 
สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 12:08 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร (CAR) ระดับ

หลักสูตร เพื่อรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดบัสถาบนั และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (IQA) ระดับปริญญาตรี ของสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยใช้ ผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 
มิถุนายน 2563 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ครอบคลุมการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งช้ี  เพื่อเป็นกลไกในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ให้สามารถปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรคาดหวัง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการบัญชี 
ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 
 

 

1. ข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 

สาขาวิชา : การบัญชี 

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

รหัสหลักสูตร : 25582761102396 

ที่ต้ังสถานศึกษา : 74  ถ.รามวิถี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา 

  

2. ปรัชญา วัตถุประสงค ์
2.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาท่ีมีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางาน ความช านาญ

ด้านการบัญชี การเงิน ของสถานประกอบการยุคใหม่ และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความช านาญด้านการบัญชี การเงิน ของสถานประกอบการ และมีความรู้

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบูณาการและน าความรู้ 
มาประยุกต์ใช้ในวิชา 
            2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพด้านการบัญชี ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีสังคม และธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย  
           3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการวิชาต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม มีแนวคิด
อย่างเป็นระบบในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าสามารถน าความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญไป
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านการบัญชีได้ 
           4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งพัฒนาตนเองและวชิาชีพให้
เจริญก้าวหน้า สามารถติดต่อส่ือสารอย่างเข้าใจในโลกเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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3. จ านวนนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

2559 0 0 0 0 0 

2560 0 22 22 1 0 

2561 0 0 20 20 0 

2562 0 0 0 25 25 

2563 0 0 0 0 19 

  
  

4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1.1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผ่าน  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 5.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

0.00  
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 
ปี 

4.29  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 4.00  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 5.00  

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.50  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรท่ีมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
ในสถานประกอบการ 

0.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.00  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4.00  

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 4.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง 
ชาติ 

5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00  

คะแนนรวม 54.79 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.65  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ3.65 
คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมี 
ระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได้ดังนี ้

  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสตูรปรับปรุง 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
   
1. ปรัชญา 
          มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาท่ีมีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางาน ความช านาญ
ด้านการบัญชี การเงิน ของสถานประกอบการยุคใหม่ และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. วัตถุประสงค์ 
          1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความช านาญด้านการบัญชี การเงิน ของสถานประกอบการ และมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบูรณาการและน าความรู้ 
มาประยุกต์ใช้ในวิชา 
          2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพด้านการบัญชี ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีสังคม และธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย  
          3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการวิชาต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม มีแนวคิดอย่าง
เป็นระบบในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าสามารถน าความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญไปประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการด้านการบัญชีได้ 
           4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้
เจริญก้าวหน้า สามารถติดต่อส่ือสารอย่างเข้าใจในโลกเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชือ่ นาง นาตยา  นามสกุล แสงวันลอย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการท่ัวไป  
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ  
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2531  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2546  
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2553  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research 
and Innovation of Institute of Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, 
Knowledge and Technology Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กมุภาพันธ ์2563. ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 562-568.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
- ประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาตรี  

2. ชื่อ นางสาว ปัณฑ์ณภัส  นามสกุล ทองนุ่น 
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ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ) การสอบบัญชี  
- ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2553  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2558  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
-  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ในผลิตบูดู ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สอฉ.4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research and Innovation of 
Institute of Vocational Education: Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, Knowledge and 
Technology Development In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กุมภาพันธ์ 2563. ณ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี.หน้า 574-573.  
-  ความสัมพันธ์การรายงานการควบคุมภายในและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2. (2nd National Conference on Vocational 
Education Innovation and Technology: 2nd NCVET) 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. หน้า 
393-402  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
 

3. ชื่อ นาง สุภาทิพย์  นามสกุล บุญภิรมย ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี  
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) วิธีวิทยาการวิจัย  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2561  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2536  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2556  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา การ
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ประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research 
and Innovation of Institute of Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, 
Knowledge and Technology Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กมุภาพันธ ์2563. ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 562-568.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
- ประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาตรี  

4. ชื่อ นางสาว สุภาวดี  นามสกุล เสนาะกรรณ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี  
- บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2552  
-  มหาวิทยาลัยศรีปทุมปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2560  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต).การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2. (2nd National Conference 
on Vocational Education Innovation and Technolgr : 2nd NCVET) 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่, สงขลา. 374-386.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
 

5. ชื่อ นางสาว เนตรดาว  นามสกุล แซ่หล่าย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี  
- ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2547  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2556  
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ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research 
and Innovation of Institute of Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, 
Knowledge and Technology Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กมุภาพันธ ์2563. ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 562-568.  
- ศึกษาการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจซื้อมาขายไป การประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและ
นวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research and Innovation of Institute of 
Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, Knowledge and Technology 
Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กุมภาพันธ ์2563. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 569-575.  
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต).การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2. (2nd National Conference 
on Vocational Education Innovation and Technolgr : 2nd NCVET) 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่, สงขลา. 374-386.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
- ประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาตรี  

  
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ นาง นาตยา  นามสกุล แสงวันลอย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการท่ัวไป  
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ  
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2531  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2546  
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2553  
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ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research 
and Innovation of Institute of Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, 
Knowledge and Technology Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กมุภาพันธ ์2563. ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 562-568.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
 

2. ชื่อ นางสาว ปัณฑ์ณภัส  นามสกุล ทองนุ่น 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ) การสอบบัญชี  
- ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2553  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2558  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
-  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ในผลิตบูดู ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สอฉ.4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research and Innovation of 
Institute of Vocational Education: Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, Knowledge and 
Technology Development In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กุมภาพันธ์ 2563. ณ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี.หน้า 574-573.  
-  ความสัมพันธ์การรายงานการควบคุมภายในและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ.การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2. (2nd National Conference on Vocational 
Education Innovation and Technology: 2nd NCVET) 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. หน้า 
393-402  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
 

3. ชื่อ นาง สุภาทิพย์  นามสกุล บุญภิรมย ์
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ชื่อปริญญาและสาขา  
- บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี  
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) วิธีวิทยาการวิจัย  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2561  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2536  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2556  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research 
and Innovation of Institute of Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, 
Knowledge and Technology Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กมุภาพันธ ์2563. ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 562-568.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
- ประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาตรี  

4. ชื่อ นางสาว สุภาวดี  นามสกุล เสนาะกรรณ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ) การบัญชี  
- บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2552  
-  มหาวิทยาลัยศรีปทุมปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2560  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต).การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2. (2nd National Conference 
on Vocational Education Innovation and Technolgr : 2nd NCVET) 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่, สงขลา. 374-386.  
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ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
- ประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาตรี  

5. ชื่อ นางสาว เนตรดาว  นามสกุล แซ่หล่าย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี  
- ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) การบัญชี  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2547  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2556  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research 
and Innovation of Institute of Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, 
Knowledge and Technology Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กมุภาพันธ ์2563. ณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 562-568.  
- ศึกษาการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจซื้อมาขายไป การประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและ
นวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research and Innovation of Institute of 
Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, Knowledge and Technology 
Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กุมภาพันธ ์2563. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 569-575.  
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต).การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2. (2nd National Conference 
on Vocational Education Innovation and Technolgr : 2nd NCVET) 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่, สงขลา. 374-386.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
 

  
3.จ านวนอาจารย์ผู้สอน 

1. ชื่อ นางสาว กิตฎิการ์  นามสกุล ช่วยหนู 



14 

 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์มหาบัญฑิต (ค.ม.) ค.ม  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2556  

2. ชื่อ นางสาว จันทร์จิรา  นามสกุล ธนะนิมิตร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2549  

3. ชื่อ นางสาว จุไรรัตน์  นามสกลุ ทองบุญชู 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- Master of commerce  บธ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  Macquarie University Austrariaปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2555  

4. ชื่อ นางสาว ณทรัตน์จุฑา  นามสกุล ไชยสวัสด์ิ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- อักษรศาสตร มหาบัญฑิต  อ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2553  

5. ชื่อ นาย ศราวุฒิ  นามสกุล นาสิทธิ์ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วศ.ม..  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2560  

6. ชือ่ นาย สราวุธ  นามสกุล จินดาเพ็ชร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ค.ม  
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สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2556  

7. ชื่อ นางสาว สิริพร  นามสกุล พูลเกิด 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ค.อ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  สสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2546  

  

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

1. จ านวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓   

  - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น ✓  

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ✓  

สรุป ✓    

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓   

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ ✓  

สรุป ✓    

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓  

- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่า 1 หลักสูตร ✓  
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

สรุป ✓    

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน 

- อาจารย์ประจ า จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

✓  

  
- อาจารย์พิเศษ 
  มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

✓  

สรุป ✓    

5. การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อย
ทุก ๆ 5 ปี 

✓    

สรุป ✓    

สรุปผลการก ากับมาตรฐาน จ านวนเกณฑ์ท้ังหมด 5 เกณฑ์ มีการด าเนินการครบถ้วน จ านวน 5 เกณฑ์ 
  

ผลการประเมิน : ผ่าน 
  
  
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

1. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ครบจ านวน 5 เกณฑ์ ผ่าน 

2. มีการด าเนินงานไม่ครบตามจ านวน 5 เกณฑ์ ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รหัส 61 20 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 9 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 27.0 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 3.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในคร้ังแรก 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 25 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 25 คน 

จ านวนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก 25 คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 25 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 25 คน 

จ านวนนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 0 คน 
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จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รหัส 61 20 คน 

จ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม 14 คน 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 9 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 3 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือน
เพิ่มขึ้น(กรณีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาภายใน 1 ป ี
ส าเร็จการศึกษา 

0  คน 

จ านวนบัณฑิตที่ไม่มีงานท า 2  คน 

อื่นๆ 0 คน 

คะแนนที่ได้ 4.29  คะแนน  

  
หมายเหตุ - หลักสูตรใหม่ท่ียังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 

- จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 

1.  การรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี ใช้ระบบการรับนักศึกษา ของสถาบัน/วิทยาลัย/

ภาควิชา ซึ่งมีกลไกในกระบวนการรับนักศึกษาดังนี้ 
1.1.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ตามระบบกลไกท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้ก าหนดไว้ 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการรับนักศึกษา ซึ่งการรับนักศึกษามีท้ังระบบโควต้าและ
การสอบคัดเลือก ซึ่งวิธีการสอบคือ ใช้เกณฑ์การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
1.1.2 วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกาศรับสมัครนักศึกษา วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ตามวิธีการของหลักสูตร
ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และป้ายประกาศตาม
สถานท่ีต่าง ๆ 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาควิชาการบัญชี รับสมัครนักศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์
ก าหนดของหลักสูตร 
- วิทยาลัยฯแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบและสอบสัมภาษณ์ 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
- ภาควิชาการบัญชี ด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบ 
สัมภาษณ์ 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนดวันรายงานตัวและมอบตัว 

2.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  

หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบกลไกของการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยผ่านการ 
จัดโครงการปฐมนิเทศ และมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการปรับตัวและการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ในกลยุทธ์การ
ด าเนินงานเพื่อแก้ปํญหาของนักศึกษาแรกเข้าตาม คอศ.1 
2.) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  



20 

 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดย พบว่า  
กระบวนการในการเตรียมควรเพิ่มทักษะการค านวณ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและพื้นฐานการใข้คอมพิวเตอร์ใน
ปีการศึกษา 2563 เพื่อเพิ่มพื้นฐานของทักษะการเรียนก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา 
2.1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
2.1.4 ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2.1.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 
2.1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาได้ก าหนดระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นกัศึกษาปริญญาตรี ดังนี ้
1.1.1 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาได้ก าหนดระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี ดังนี ้
- อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องศึกษาหลักสูตร กระบวนวชิาท่ีเปิดสอน เนื้อหาวิชา ระเบียบการวัดผล และ 
ระเบียบของ วิทยาลัย เพื่อจะได้ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในปกครองได้อย่างถูกต้อง  
- ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียนเรียน  
- ตรวจสอบการลงทะเบียนและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในปกครอง และบันทึกวิชาท่ี  
เรียนและผลการเรียนของนักศึกษาในปกครอง ในแต่ละภาคการศึกษา 
- ติดตามนักศึกษาท่ีมีปัญหา เช่น ขาดเรียนบ่อย ๆ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่เอาใจใส่ในการ เรียน  
และไม่มาลงทะเบียนเรียน 
- ตักเตือนนักศึกษาในกรณีท่ีกระท าผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  
- ควบคุมดูแลความประพฤติ และการแต่งกายของนักศึกษา  
- ให้ค าแนะน าและปรึกษาในเรื่องส่วนตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตในอนาคต 
1.1.2 การจัดท าข้อมูลประวัตินักศึกษา 
ภาควิชาการบัญชีมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชา
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ทุกคนจะต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนด ช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
1.1.3 ช่องการติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  
- การเข้าพบอาจารย์ปรึกษาโดยตรง 
- การส่ือสารโดยใช้ไลน์กลุ่ม การติดต่อทางโทรศัพท์ 

2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันได้ก าหนดระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้
2.1.1 ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน คอศ.1 และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ท่ีผ่านมา  
2.1.2 ประชุมช้ีแจง ในการประชุมจัดท าแผนของหลักสูตร เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษามีส่วนในการวางแผนการจัดกิจกรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.1.3 ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
2.1.4 วิเคราะห์รายวิชาและกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  
2.1.5 เสนอโครงการ/กิจกรรมการพฒันานักศึกษาต่ออาจารย์ในหลักสูตรและระบุไว้ใน คอศ.2  
2.1.6 เสนอโครงการ/กิจกรรม ต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
2.1.7 ด าเนินงานโครงการท่ีผ่านการอนุมัติตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  
2.1.8 ติดตามการด าเนินงานตามการจัดการเรียนการสอน/การด าเนินตามแผนงาน/โครงการพฒันา นักศึกษา 
ตามรายภาคการศึกษา  
2.1.9 ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ีมีการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา  
2.1.10.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
2.1.11 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 

3.  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์ต่อ
นักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 

อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

1.นางสาวปัณฑ์ณภัส ทองนุ่น 1. กนกวรรณ เพ็งเพ็ชร ศึกษากลยุทธ์ในการจัดการและการวางระบบ
บัญชี : กรณีศึกษาร้าน KFC สาขาวชิรา 
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อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

2. พรชิตา รังษี ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการสินค้าคง
คลัง ด้วยการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ของ
บริษัท หาดใหญ่โก่วย่งฮั้ว จ ากัด 

3. สมใจ ศรีทวีป ศึกษากลยุทธ์ในการจัดการและการวางระบบ
บัญชี : กรณีศึกษาร้าน KFC สาขาวชิรา 

4. หฤทัย สุวรรณรัตน์ ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Express เพื่อ
การจัดท าบัญชีของส านักงานวันวิสาการบัญชี 

5. เบญจวรรณ วงศ์สุวรรณ ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Express เพื่อ
การจัดท าบัญชีของส านักงานวันวิสาการบัญชี 

6. เวฬุวัน มะย ิ ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการสินค้าคง
คลัง ด้วยการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ของ
บริษัท หาดใหญ่โก่วย่งฮั้ว จ ากัด 

2.นางสาวสุภาวดี เสนาะกรรณ 1. ดารารัตน์ จอดเมือง ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
laas) องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา 

2. พรรณภัค สะแร๊ะมุหมีน ศึกษาระบบบัญชีสถานบริการตรวจสภาพรถ 
(ตรอ.) : กรณีศึกษาสถานตรวจสภาพรถทรัพย์ดี
หลวง 2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

3. วาริ เค่ียมขาว ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท าประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพกรณีศึกษาบริษัทวิริยะ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

4. สิริกานต์ เพชรบุญวรรณโน ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
laas) องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา 
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อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

5. สุทธิดา ใคลคลาย ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท าประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพกรณีศึกษาบริษัทวิริยะ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

6. เสาวลักษณ์ วรเดช ศึกษาระบบบัญชีสถานบริการตรวจสภาพรถ 
(ตรอ.) : กรณีศึกษาสถานตรวจสภาพรถทรัพย์ดี
หลวง 2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

3.นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย 1. กุลรัตน์ สุวรรณวงศ์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นช าระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในปี 2563 
ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

2. ขวัญธิดา ดุหนิ ศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานบัญชี :กรณีศึกษาส านักงานนพรัตน์การบัญชี 

3. ขวัญฤทัย แสงจันทร์ ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

4. ชลธิดา เรืองช่วย ศึกษาการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีของผู้ประกอบการ SMEs ในเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

5. ตระการ แสงแก้ว ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นช าระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในปี 2563 
ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

6. นิภาธร มุสิกพงษ์ ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา ลูกหยีตราคุณแต๋ว ต าบลท่า
ประดู่ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

7. ปภาวี หวังนุรักษ์ ศึกษาการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีของผู้ประกอบการ SMEs ในเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 
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อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

8. วาสนา แซ่ว่อง ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

9. สิริยากร สังข์ทอง ศึกษาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานบัญชี :กรณีศึกษาส านักงานนพรัตน์การบัญชี 

10. สุวิมล กรดมณี ศึกษาการบริหารงานและกระบวนการจัดท างบ
การเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญ ส านักงานเอทีเอส 

11. หงส์ระวี ศิริมงคล ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

12. อธิตยา เทพแก้ว ศึกษาการบริหารงานและกระบวนการจัดท างบ
การเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญ ส านักงานเอทีเอส 

13. อัจฉราภรณ์ พุฒอ่อน ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา ลูกหยีตราคุณแต๋ว ต าบลท่า
ประดู่ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

  

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา  

2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

2559 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2560 0 22 22 1 0 100.0 95.45 

2561 0 0 20 20 0 100.0 100.0 

2562 0 0 0 25 25 100.0 0.0 

2563 0 0 0 0 19 0.0 0.0 
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3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆได้ เช่น จัดตู้รับค าร้องเรียน การประชุมเพื่อ
รับฟังค าร้องเรียน ฯลฯ 2. มีการช้ีแจงเกี่ยวกับค าร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารับทราบ 3. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช้ีแจงเหตุผลท่ีมีการร้องเรียนเกิดขึ้น 4. มีการด าเนินงานตามค าร้องเรียนของ
นักศึกษาในกรณีท่ีสามารถด าเนินการได้ 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.  ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาการบัญชี ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากบริบทต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง ความต้องการของท้องถิ่น ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนา เพื่อจัดท าแผนการ ส ารวจวิเคราะห์ความต้องการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีอยู่ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสกอ. ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี และท าแผนติดตามผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่ละท่านเพื่อ เป็นการทวนสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การทวนสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่ง
คณะกรรมการประชุมหลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดย พิจารณาวุฒิ
การศึกษา วางแผนด้านงานวิจัยและการอบรม ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเร่งรัด ผลงานทางด้านวิจัยและการอบรม และ
ทวนสอบวุฒิการศึกษา (ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการปรับเปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

2.  ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาก าหนดให้มีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบเดียวกัน

ทุกหลักสูตร โดยการมอบหมายภารกิจให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน .9.... ภาระงานดังนี ้
1) ภาระงานสอน 
2) ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา และให้ค าปรึกษา 
3) ภาระงานด้านการผลิตผลงานวิชาการ 
4) ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
5) ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) ภาระงานพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) ภาระด้านการบริหารงานหลักสูตรฯ และหรือบริหารงานของวิทยาลัย  
8) ภาระงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย/สถาบัน 
9) ......................................................................... 
2. ประธานหลักสูตรก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ 
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3. ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานบริหารอาจารย์ 
4. วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานบริหารอาจรย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมิน 

3.  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ท้ังอาจารย์พิเศษท่ีแต่งต้ังจากครูภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันและ

อาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอกเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน (คอศ.2 และ คอศ.4) 
การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลในระดับปริญญาตรีท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ปรัชญา และอัตลักษณ์ของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ใน คอศ.1 รวมทั้งนโยบายของวิทยาลัย/สถาบัน 
จรรยาบรรณของอาจารย์ และการประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นต้น 
(2) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษสอนประจ าหลักสูตรเพื่อการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบ ให้สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 
(3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองท้ังด้านความรู้ ความสามารถ
ในเนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และ
การพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน ฯลฯ ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนส าหรับการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
การให้รางวัลแก่ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(5) จัดประชุม/สัมมนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ให้มี
คุณภาพท้ังด้านความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ  
(6) ประธานหลักสูตรควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง และรายงานผลด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/สถาบันทราบเป็นระยะ  
(7) ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
(8) วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผล
การประเมิน 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
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1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  คน  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

0  คน  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ประสบการณ์ด้านปฏิบัติงาน ปี 

  
2.  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  

จ านวนผลงานทางวิชาการ 3 คน  

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 0.60  

ร้อยละ 12 %  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน  

  

ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน 
ค่าน้ าหนัก
ผลงาน 

1. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ 
จังหวัดสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติ สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st 
National Conference on Research and Innovation of Institute of Vocational Education : 
Northeasteastern Region 4 Vocational Direction, Knowledge and Technology 
Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 28-29 กุมภาพันธ ์2563. ณ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, อุบลราชธานี. หน้า 562-568. 

0.2  

2. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ในผลิตบูดู ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การประชุม
วิชาการระดับชาติ สอฉ.4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on 
Research and Innovation of Institute of Vocational Education: Northeasteastern Region 4 
Vocational Direction, Knowledge and Technology Development In Thailand for the 21 st 

0.2  
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ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน 
ค่าน้ าหนัก
ผลงาน 

Century) 28-29 กุมภาพันธ์ 2563. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวาริน
ช าราบ, อุบลราชธานี.หน้า 574-573. 

3. ศึกษาการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจซื้อมาขายไป การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สอฉ 4 วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. (The 1st National Conference on Research and 
Innovation of Institute of Vocational Education : Northeasteastern Region 4 Vocational 
Direction, Knowledge and Technology Devdlopment In Thailand for the 21 st Century) 
28-29 กุมภาพันธ์ 2563. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อ าเภอวารินช าราบ, 
อุบลราชธานี. หน้า 569-575.  

0.2  

  

คะแนนที่ได้ 1.50 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1.  การคงอยู่ของอาจารย์ 
ภาควิชาฯ มีการจัดท าแผนส ารวจความต้องการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบและตามความสนใจของแต่ละ
ท่าน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขอนุมัติ
ผ่านภาควิชาเพื่อไปอบรมสัมมนาตามความต้องการของตนเองได้ ในทุกปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.  ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2563 พบว่า ในภาพรวมมีความพีง

พอใจอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 4.24 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึง
พอใจ ในประเด็นการประเมินท่ีเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรมีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร ตามกลไกการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนของสถาบันฯ 

โดยใช้ 
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบ วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทุก 5 ปี โดยปี 2563 ทาง 
หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์ก าหนดของสกอ. 
- หลักสูตรเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
- รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาของหลักสูตรท่ีผ่านมา และส ารวจแนวทางปรับปรุงหลักสูตร แบบสอบถาม 
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
- จัดท าร่างหลักสูตร โดยมีการเพิ่มหรือปรับรายวิชา การวิเคราะห์สาระวิชาร่วมกับสถานปรกะกอบ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสาระวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของทาง
วิชาการ การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน และการรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศไทยแลนด์ 4.0  
- น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาสถาบัน อนุกรรมการสอศ. คณะกรรมการสอศ. และส่งให้สกอ.  
รับทราบตามล าดับ  

2.  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
หลักสูตรฯ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กลไกช่วยให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชาการบัญชี โดยกลไกหลักท่ีใช้คือ ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี และมีการปรับปรุงตามเกณฑ์ก าหนดของสกอ. โดยหลักสูตรได้ถูกปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางของและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ท่ีสกอ.ก าหนด 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1.  การก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได้ด าเนินการในการวางระบบผู้สอนตามความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ และผลงานวิชาการ ซึ่งได้วางระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน
เป็นขั้นตอนดังนี ้
-ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและแบ่งมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-แต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
-อาจารย์ท่ีได้รับแต่งต้ังด าเนินการสอนตามรายวิชาท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
-ประเมินผลโดยนักศึกษา 
-ประชุมสรุปและจัดวางแนวทางในภาคการศึกษาถัดไป 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
ได้มีการจัดประชุมเพื่อแบ่งภาระงานสอน และจัดท าตารางสอนในปีการศึกษา 2563  

2.  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ในการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (คอศ.2 และ 
คอศ.3) โดยหลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลา พร้อมท้ังติดตามและตรวจสอบการจัดท า คอ
ศ.2 และ คอศ.3 โดยมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาส่ง คอศ.2 และ คอศ.3 ก่อนท าการเรียนการ
สอนตามท่ีภาควิชาฯ ก าหนด  

3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ 
1 ให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด 
2 จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละลักษณะการผลิตและ การพัฒนาผู้เรียน 
3 ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน และระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา 
4 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
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ประมุข ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

4.  การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้
สอดคล้องกับโครงงานของผู้เรียน 

หลักสูตร/ภาควิชา มีการมอบหมายให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปจัดท าในระหว่างท่ีอยู่ในสถานประกอบการ 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน 

1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 

หลักสูตรฯ จัดท าระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การประเมินผล
เป็นไปตาม คอศ.1 และเป็นไปตามจุดเน้น ของรายวิชา นอกจากนี้ยังใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลายหลาย 
โดย  
1. คณาจารย์ศึกษารายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ใน คอศ.1 รวมทั้งทวนสอบ ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน  
2. คณาจารย์จัดท า คอศ.2 และ คอศ.3  
3. คณาจารย์เสนอ คอศ.2 และ คอศ.3 ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา  
หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนการประชุมเพื่อติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวาระเพื่อพิจารณา โดย คอศ.2 และ คอศ.3 ของ ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ คอ
ศ.2 และ คอศ.3 ของภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพื่อพิจารณา เพื่อติดตามผลและ
ตรวจสอบการจัดท า คอศ.4 และ คอศ.5 ของภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 การ
พิจารณาผลการศึกษา รวมถึงการตั้งเกณฑ์การทวนสอบตาม คอศ.1  

2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจะต้องรายงานผลการ

เรียนรู้ (เกรด) ของนักศึกษาผ่านระบบการส่งผลการเรียนของสถาบันฯ จากนั้นภาควิชา ด าเนินการจัดประชุมเพื่อ
ร่วมพิจารณาและรับรองผล ภายหลังจากการประชุม หัวหน้าหลักสูตรน าผลการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบใน
วาระการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาต่อ พร้อมท้ังรายงานผ่านรูปแบบของ คอศ.4 
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3.  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
หลักสูตร ได้มีกลไกการ ก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยใช้ 

คอศ. 4 และ คอศ. 6 เป็นเครื่องมือ ตามก าหนดเวลาท่ีคณะก าหนดไว้ โดยหลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อก ากับ
ติดตามและจัดท า คอศ. 4 และ คอศ. 6 โดยท่ี คอศ. 6 จะมีการแบ่งภาระการจัดท าให้แก่อาจารย์ตามความถนัด  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓  ✓  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.1 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓  ✓  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ 
คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการ ด าเนินการของรายวิชา
ในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา ✓  ✓  
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓  ✓  

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมิน การด าเนินงานท่ีรายงานในแบบ คอศ.6 ปีท่ีแล้ว 

 ✓  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ✓  ✓  
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓  ✓  
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓  ✓  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

 ✓  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  ✓  
คิดเป็นร้อยละ 100.0 100.0 

ค่าคะแนนนเท่ากับ 5.0 5.00 

คะแนนท่ีได้ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่  
1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ  
2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์
การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น  
* ส่ิงเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการด าเนินการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
1. มกีารจัดท าแผนปฏิบัติงานส่ิงสนับสนุนการเรียน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐานหรือตามจุดเน้น  
2. ส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรด าเนินการสารวจสภาพปัจจุบันของส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความต้องการท่ีสอดคล้องและน าข้อเสนอในปีการศึกษาก่อนหน้ามาพิจารณา  
3. รวบรวมและพิจารณาสรุปความต้องการ โดยนาผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าหลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมหรือยังกับความต้องการ  
4. จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือส่ิงสนับสนุน โดยหลักสูตรจัดท าข้อเสนองบประมาณหรือจัดท าโครงการเสนอ
ต่อภาควิชา และระดับสถาบันฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุน  
5. ด าเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามงบประมาณท่ีได้รับ  
6. ประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ้ 
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะ เพื่อการพฒันา  
หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้  
1) มีการวางแผนด้านงบประมาณ ในการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2563 เพื่อก าหนดกิจกรมใน
ปี การศึกษา 2563  
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2) มีการประชุมพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ของสาขาวิชา  
3) มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้ 

2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- ด้านสถานท่ีเรียน สถานศึกษาจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบิติการ ห้องสมุด ห้องพักส าหรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีโดยเฉพาะ 
- ด้านอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ชุดฝึก เครื่องทดสอบต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

3.  สถานประกอบการ 
มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการและมีการลงนาม MOU  

4.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ 
  

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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ตารางสรุปผลคะแนน 
  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 5.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 
ปี 

4.29  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 4.00  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 5.00  

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.50  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรท่ีมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
ในสถานประกอบการ 

0.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.00  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4.00  

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 4.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง 
ชาติ 

5.00  



38 

 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00  

คะแนนรวม 54.79 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.65  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ สาขาวิชา
การบัญชี มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.65 คะแนน อยูใ่นระดับ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

 0.01-2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 

 2.01-3.00 ระดับคุณภาพ ปาน
กลาง 

 3.01-4.00 ระดับคุณภาพ ดี 

 4.01-5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน  หลักสูตรได้มาตรฐาน  

2.บัณฑิต 

คะแนนเฉล่ีย
ของทุกตัว
บ่งช้ีใน

องค์ประกอบ
ท่ี 2-6 

4   3.07 3.07  ดี  

3.นักศึกษา 3  4.00 5.00 4.33  ดีมาก 

4.อาจารย์ 3 1.50 4.00 4.00 3.16  ดี 

5.หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4  3.66 5.00 4.00  ดี 

6.สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1  4.00  4.00  ดี 

รวม  15 1.50 3.91 4.26 3.65 ดี 

ผลการประเมิน น้อย ดี 
ดี

มาก 
ดี  

  
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย:  3.65  
ระดับคุณภาพ:  ดี  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 
จุดเด่น 
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1.ผู้ส าเร็จการศึกษาเรียนจบมีงานท าและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2.เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ปรับคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่าให้อยู่ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
3.ควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของยุคของเทคโนโลยี 4.0 
4.ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบอย่างต่อเนื่อง 
  
ข้อเสนอแนะ 
1.การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเกษียณอายุราชการ หรือย้าย
สถานศึกษาหรือลาออก 
2.ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ส่งผลงานวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน 
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