รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพือ5 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา 2552
ระหว่ างวันที5 1 มิถุนายน 2552 – วันที5 31 พฤษภาคม 2553
รายงาน วันที5 7 มิถุนายน 2553

คํานํา
พระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไ ขเพิ+ ม เติ ม (ฉบับ ที+ 2) พ.ศ. 2545 กํา หนด
จุ ดมุ่ ง หมายและหลัก การของการจัด การศึ ก ษาที+ มุ่ ง เน้นคุ ณ ภาพและมาตรฐาน และกํา หนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั6นโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี )
คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม จึ ง นํา ระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษามาใช้ในการบริ หารจัดการและปฏิ บตั ิ งาน ตั6งแต่ ปี การศึกษา 2552 มี การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองอย่างต่อเนื+ องทุกปี การศึกษา และ ปี การศึกษา 2552 จัดทํารายงานการประเมิ นตนเอง
(SAR) ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี6 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา (สมศ.) เพื+อการประเมิ นและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน และเตรี ยมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นทางการ
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของ ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี ) คณะ
วิทยาการจัดการ จัดทําสําหรั บการประเมินคุ ณภาพภายในอย่างเป็ นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั6งแต่วนั ที+ 1 มิถุนายน 2552 ถึ งวันที+ 31 พฤษภาคม 2553 เป็ นรายงานที+เสนอข้อมูลจํานวน 6
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที+ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วัต ถุ ป ระสงค์ และ แผนดํา เนิ น การ
องค์ประกอบที+ 2 การเรี ยนการสอน องค์ประกอบที+ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที+ 5
การบริ การวิชาการแก่ สังคม องค์ประกอบที+ 6 การทํานุ บาํ รุ งศิ ลปวัฒนธรรมและ องค์ประกอบที+ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

(อาจารย์ วีรกิจ อุฑารสกุล)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี)
วันที+ 15 มิถุนายน 2552
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ส่ วนที5 1 ข้ อมูลเบือH งต้ นของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
พ.ศ. 2528 - เริ+ มเปิ ดสอนวิชาการบัญชี สําหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2529 - เริ+ มเปิ ดสอนวิชาการบัญชี สําหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ
( กศ.บป.)
พ.ศ. 2535 – เปิ ดหลักสู ตร 2 ปี หลังอนุ ปริ ญญา ภาคกศ.บป.โปรแกรมวิชาการจัดการทัว+ ไป
(การบัญชี)
พ.ศ. 2536 - เปิ ดหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(การ
บัญชี)
พ.ศ. 2540 - เปิ ดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี โปรแกรมบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี )และหลักสู ตร 2
ปี หลังอนุ ปริ ญญา โปรแกรมการจัดการทัว+ ไป (การบัญชี ) ในโครงการการจัดการศึ กษาเพื+อปวงชน
(กศ.พป.)
พ.ศ. 2543 - เปิ ดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(บัญชี ) วุฒิ
บธ.บ.(บัญชี) สําหรับภาคปกติและภาค กศ.พป.เปิ ดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริ ญญา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(บัญชี)วุฒิ บธ.บ.(บัญชี)สําหรับภาคกศ.พป.
พ.ศ. 2546 - เปิ ดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต วุฒิบช.บทั6งภาคปกติและภาค กศ.พป.
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี)
พ.ศ. 2548 - ปรับปรุ งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี บัญชี บณ
ั ฑิต วุฒิ บช.บ.โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก สกอ.เมื+อวันที+ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
เสริ มสร้างและบูรณาการความรู ้ สู่ ทอ้ งถิ+น
2.2 วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู ้ดา้ นวิชาชี พการบัญชี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ภาวะผูน้ าํ และ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ท้องถิ+น
2.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที+มีความสามารถทางวิชาชีพการบัญชี
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2. เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และภาวะผูน้ าํ
3. บริ การทางวิชาการและโอกาสทางการพัฒนาความรู ้แก่ทอ้ งถิ+น
4. พัฒนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการบัญชี
5. สนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาความรู ้ดา้ นบัญชีเชิงบูรณาการ
2.4 วัตถุประสงค์
1. เพื+อให้บณั ฑิตมีความรู ้ และทักษะขั6นพื6นฐานในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
2. เพื+อให้บณั ฑิตมีบุลิกลักษณะที+เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ
3. เพื+อให้บณั ฑิตสามารถนําความรู ้ทางด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
4. เพื+อให้บณ
ั ฑิ ตสามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาในการประกอบวิชาชี พได้
อย่าง เหมาะสม

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

2

3. โครงสร้ างองค์ การการบริหารงาน
โครงสร้ างองค์ กร
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี )

ฝ่ ายเลขานุการ

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา

โครงสร้ างการบริหาร
ประธานโปรแกรมวิชา
อ.วีรกิจ อุฑารสกุล
ฝ่ ายเลขานุการ
อ.บุษบงค์ สุ วรรณะ
อ.สุ ทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
อ.สมใจ เภาด้วง

ฝ่ ายวิชาการ
ผศ.จงจิต ปั ญญชุณห์
อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อ.ปาริ ชาติ ขําเรื อง

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
อ. ไพโรจน์ ร่ มบารมี
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4. รายนามคณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย์ วีรกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จงจิต
อาจารย์ พิมพ์นารา
อาจารย์ ปาริ ชาติ
อาจารย์ สุ ทิศา
อาจาย์ สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ บุษบงค์

อุฑารสกุล
อินทน์จนั ทน์
ปั ญญชุณห์
พิบูลจิระกานต์
ขําเรื อง
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ5 ปิ ดสอน
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (บช.บ)
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (บัญชี) (บธ.บ.(การบัญชี))

6. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี) ปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวน 9
คน จําแนกเป็ น ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี6
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
5
ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย์
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชัว+ คราว
รวม
9

คิดเป็ นร้ อยละ
56
44
100

ตารางแสดงจํานวนจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ประเภท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สายวิชาการ

รวม
ทัHงหมด

1

2

5

1

9

1

2

5

1

9

สายสนับสนุน
รวม

ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
อาจารย์
7
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม
9

ร้ อยละ
78
22
100
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ตารางแสดงจํานวนคณาจารย์
อาจารย์ ประจํา โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(การบัญชี )
คณะวิทยาการจัดการ
รหัส
ชื5 อ-สกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ ระดับ
วุฒิการศึกษา
4001 ผศ.จงจิต
ปั ญญชุณห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
8 กศ.บ.(ภาษาไทย),ค.บ.(ประวัติศาสตร์ )
4018 ผศ.ดร.สุ ภาณี
อินทน์จนั ทน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
8 Doctor of Management Science
4050 อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์ อาจารย์
7 บธ.ม.(การบัญชี)
4058 อาจารย์ปาริ ชาติ ขําเรื อง
อาจารย์
7 บธ.ม.(การบัญชี)
5045 อาจารย์วรี กิจ
อุฑารสกุล
อาจารย์
6 บช.ม.

รหัส
7065
7067
7033
6013

พนักงานมหาวิทยาลัย โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(การบัญชี )
คณะวิทยาการจัดการ
ชื5 อ-สกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ระดับ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
- บธ.ม.(การบัญชี)
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
- บธ.ม.(การบัญชี)
อาจารย์บุษบงค์ สุ วรรณะ
- บธ.ม.(การบัญชี)
อาจารย์ไพโรจน์ ร่ มบารมี
- บช.ม.

7. นักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี ) ปี การศึกษา 2552
นักศึกษา
จํานวน
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
385
65.03
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
207
34.97
รวม
592
100

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

6

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
ภาคปกติ
ปริญญาตรี
รวม อนุปริ ญญา
สาขาวิชา อนุปริ ญญา
2 ปี 4 ปี 5 ปี
- 385 385
บช.บ
รวม
- 385
385
-

ภาค กศ.พป.
ปริญญาตรี
รวม
2 ปี 4 ปี 5 ปี
111 96 - 207
111 96 - 207

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัH นปี
นักศึกษา
ชัH นปี ที5 1
ชัH นปี ที5 2
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
120
77
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
28
35
รวม
148
112

ชัH นปี ที5 4
100
21
121

ชัH นปี ที5 3
88
12
100

รวม
385
96
481

8. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมบัญชี ประจําปี 2552
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
ทีไ5 ด้ รับ
ทีใ5 ช้ ไป
ทีเ5 หลือ
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
รวม

162,400
181,000
343,400

161,960
181,000
342,960

440
440

ร้ อยละ
ของงบประมาณ
ทีใ5 ช้ ไป
99.73
100.00
99.87

9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี ) มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที+
จัดทําขึ6นเพื+อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนิ นงานตามภารกิ จหลักของคณะวิทยาการ
จัดการ และโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(การบัญชี ) โดยมุ่งเน้นให้มีการ
กําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ
การประเมิน (Quality Assessment) ทัว+ ทั6ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี)) มี 2 ระบบ
ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรื อเรี ยกว่า สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี ) ประกอบด้ วย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการและกําหนดความรับผิดชอบ
ในระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุ ณภาพที+กาํ หนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชี6ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ / บุคลากร ของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี ) มีส่วนร่ วม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื+อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี)
1. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
3. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่าง โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(การบัญชี ) กับ
บุคคล/องค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิ จกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี) เผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี )
1. กรรมการอํานวยการ
1.1 อาจารย์วรี กิจ
อุฑารสกุล
1.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงจิต
ปั ญญชุณห์
1.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
1.4 อาจารย์พิมพ์นารา
พิบูลจิระกานต์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.5 อาจารย์ปาริ ชาติ
1.6. อาจารย์สุทิศา
1.7 อาจารย์สมใจ
1.8 อาจารย์ไพโรจน์
1.9 อาจารย์บุษบงค์

ขําเรื อง
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

หน้าที+ ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะ และตัดสิ นปั ญหาที+เกิดขึ6น
2. กรรมการดํา เนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ กษาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การ
บัญชี )
2.1 อาจารย์วรี กิจ
2.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงจิต
2.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
2.4 อาจารย์พิมพ์นารา
2.5 อาจารย์ปาริ ชาติ
2.6. อาจารย์สุทิศา
2.7 อาจารย์สมใจ
2.8 อาจารย์ไพโรจน์
2.9 อาจารย์บุษบงค์

อุฑารสกุล
ปั ญญชุณห์
อินทน์จนั ทน์
พิบูลจิระกานต์
ขําเรื อง
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

หน้าที+ ดํา เนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(การ
บัญชี) และรายงานการประเมินตนเองทุกปี การศึกษา
3. กรรมการประเมิ น และตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของโปรแกรมวิ ช าการ
บริหารธุรกิจ(การบัญชี )
3.1 อาจารย์วรี กิจ
อุฑารสกุล
ประธานกรรมการ
3.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงจิต
ปั ญญชุณห์
กรรมการ
3.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี อินทน์จนั ทน์
กรรมการ
3.4 อาจารย์พิมพ์นารา
พิบูลจิระกานต์
กรรมการ
3.5 อาจารย์ปาริ ชาติ
ขําเรื อง
กรรมการ
3.6. อาจารย์สุทิศา
ไพบูลย์วฒั นกิจ
กรรมการ
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3.7 อาจารย์สมใจ
3.8 อาจารย์ไพโรจน์
3.9 อาจารย์บุษบงค์

เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

หน้าที+ ประเมินและตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาภายในของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ
(การบัญชี)

10. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ5 งึ ประสงค์
การผลิ ตบัณฑิ ตของโปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ(การบัญชี )ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตาม
ปรั ช ญาของคณะ และสอดคล้องกับ สภาพการเปลี+ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี) จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที+พึงประสงค์ ดังนี6
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษยสัมพันธ์
3. มีวสิ ัยทัศน์และภาวะผูน้ าํ
4. มีความคิดริ เริ+ มและสนใจ ใฝ่ รู ้วชิ าชีพและเรื+ องอื+น ๆ ที+เกี+ยวข้อง
5. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชีได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม
6. สามารถใช้โปรแกรมสํานักงานได้ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel
7. สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที+รับรองทัว+ ไป
8. สามารถจัดทํารายงานภาษีได้ เช่น รายงานภาษาขาย รายงานภาษีซ6ือ แบบ ภ.พ. 30
9. สามารถจัดทํางบการเงินได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายที+เกี+ยวข้อง
10. มีความรู ้ความเข้าใจด้านศัพท์บญั ชีท6 งั ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
11. รู ้และเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
12. ตระหนักในหน้าที+และความรับผิดชอบที+มีต่อสังคม

11. อาคารสถานที5
อาคาร A6 คณะวิทยาการจัดการ ห้องที+ 616
สถานที+ต6 งั โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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12. องค์ ประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบัญ ชี ) ดํา เนิ น งานการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
นโยบาย การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 9 องค์ประกอบ ดังนี6
องค์ประกอบที+ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที+ 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที+ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที+ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที+ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที+ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

13. สรุ ปผลการปรั บปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที5ผ่านมา (ปี การศึ กษา 2551) และ
เป้ าหมายในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2552)
โปรแกรมวิชาการบัญชีสรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที+ผา่ นมา (ปี การศึกษา
2551) และเป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2552) ดังตารางต่อไปนี6
ตารางที+ 1
สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที+ผา่ นมา (ปี การศึกษา 2551) และ
เป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2552)
องค์ ประกอบ
คุณภาพ
องค์ ประกอบที5 1
ปรั ช ญ ปณิธ าน วัต ถุ ประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี ที 1.1 มีการกําหนดปรัชญา
ห รื อ ป ณิ ธ า น ต ล อ ด จ น มี
กระบวนการพัฒ นากลยุ ท ธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี6
เ พื+ อ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ น งานตามแผนให้ ค รบทุ ก
ภารกิจ

ผลการประเมินจากปี ที5 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ5 ่ านมา

ระดับ 3

ระดับ 3

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี ที 1.2 ร้ อยละของการบรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว บ่ ง ชี6 ของการ
ปฏิบตั ิงานที+กาํ หนด
องค์ ประกอบที5 2
การเรียนการสอน
ตั ว บ่ ง ชี ที 2.1 มี ร ะบบและกลไก
การพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี ที 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิ ต
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที+ ไ ด้ ง านทํา ตรง
สาขาที+สาํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้
ที+เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตั ว บ่ ง ชี ที 2.2.1 ระดั บ ความพึ ง
พอใจของนักศึ ก ษาต่อคุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ+ งสนับสนุ น
ก ารส อนของอาจารย์ แล ะ สิ+ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ตั ว บ่ งชี ที 2.3 มี โ ครงการหรื อ
กิ จ กรรมที+ ส นั บ สนุ น การพัฒ นา
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ+ ง
บุคคลองค์กร และชุ มชนภายนอกมี
ส่ วนร่ วม
ตัวบ่ งชี ที 2.4 จํานวน
นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

ผลการประเมินจากปี ที5 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ5 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 3

ระดับ 3

ร้อยละ 85

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 5

-

-

-

0

ระดับ 3

ระดับ 4

-

-

-
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี ที 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํา ที+ มีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญา
โท ปริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํ า ที+ ด ํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์
ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
องค์ ประกอบที5 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 3.1 มี ก ารจัด บริ ก ารแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่ งชี ที 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรม
นักศึกษาที+ครบถ้วนและสอดคล้อง
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที+ พึ ง
ประสงค์
ตั ว บ่ ง ชี ที 3 . 2 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที+ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม /
โครงการพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที5 5
การบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี ที 5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมตาม
เป้ าหมายของสถาบัน
ตัวบ่ งชี ที 5.1.1 มีการนําความรู ้และ
ปร ะ ส บ ก า รณ์ จ า ก ก า ร บริ ก า ร
วิ ช าการและวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนและการ
วิจยั

ผลการประเมินจากปี ที5 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ5 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 1

ระดับ 1

ป.เอก > 20% และ
ป.ตรี <5%

ระดับ 1

ระดับ 1

รศ.+ผศ. > 140 %

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 7

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 4

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

-

-

-

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั วบ่ งชี ที 5.1.2 ระดับความสําเร็ จ
ในการบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ
ตามพันธกิจของสถาบัน
ตั ว บ่ งชี ที 5.2 ร้ อยละของอาจารย์
ประจําที+มีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที+ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอก
สถาบั น เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 5.3 ร้ อยละของกิ จกรรม
หรื อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการและ
วิช าชี พ ที+ ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุ มชนประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตั ว บ่ ง ชี ที 5.4 ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจของผูร้ ับ
ตั ว บ่ ง ชี ที 5 . 5 จํ า น ว น แ ห ล่ ง
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที+
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ
องค์ ประกอบที5 6
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี ที 6.1 มีระบบและกลไกใน
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

ผลการประเมินจากปี ที5 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ5 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

25 %

ระดับ 3

ระดับ 3

35 %

ระดับ 2

0

85 %

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 6 . 1 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงการ/กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเสริ มเอกลัก ษณ์
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมต่ อ จํา นวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

องค์ ประกอบที5 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.1 มี ร ะบบและกลไก
การประกัน คุ ณ ภาพภายในที+ เ ป็ น
ส่ วนหนึ+ งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.2 มี ร ะบบและกลไก
การให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ
ของการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน

ผลการประเมินจากปี ที5 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ5 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 4

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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ส่ วนที5 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ์ และเทียบกับเป้ าหมาย
จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งแต่ละตัวบ่งชี6
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงานผล
การดําเนิ นงานจริ ง ประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ที+สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
และตามเป้ าหมายที+กาํ หนดไว้ รวมทั6งวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง ตาม
ตัวบ่งชี6แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี6

องค์ ประกอบที5 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชีHที5 1.1

มี ก ารกํา หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี ก ระบวนการพัฒ นากลยุ ท ธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชีHเพือ5 วัดความสํ าเร็ จของการดําเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญา หรื อ ปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้อง
กันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี6ของการดําเนินงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี6 เพื+อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน
4. มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี6 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั6ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภามหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สมํ+าเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื+ อง
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชาการบัญชี มีผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี6
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน ในคู่มือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
หน้า 29 (1.1.1.1)
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้องกัน
และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ โดยกรรมการจัดทําและ
พัฒนากลยุทธ์ วิเคระห์จุดแข็ง (Strength) จุ ดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ ภัยคุ กคาม
(Threats) แล้ว นํา มาพัฒ นาและกํา หนดกลยุ ท ธ์ (Strategy) วิ สั ย ทัศ น์ (Vision) พัน ธกิ จ (Mission)
เป้ าประสงค์(Goal)วัตถุ ประสงค์ (Objective) กําหนดแผนการดําเนิ นงานและแผนปฏิ บตั ิการประจําปี
ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี (1.1.2.1 ) และทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จจุบนั ของ
โปรแกรมวิชาการบัญชี ก่ อนนําไปใช้ในปี งบประมาณ 2551 (1.1.2.2) โดยมีการประชุ มปฏิ บตั ิการ
แลกเปลี+ ย นเรี ย นรู ้ ร่วมกันระหว่าง โปรแกรมวิช าการบัญชี และ คณะวิทยาการจัดการ เผยแพร่ ใ ห้
อาจารย์ เจ้าหน้าที+ และนักศึกษา (1.1.2.3)
3. มีการกําหนดแผนการดําเนิ นงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี
กําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี6เพื+อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน โดยจัดโครงการ/กิจกรรม และ
แผนพัฒนาโปรแกรมวิชาการบัญชีของปี การศึกษา 2550- 2555 ทาง โปรแกรมวิชาการบัญชี โดยมีการ
ปรับปรุ งยุทธศาตร์ ให้ครบ 5 ด้าน (1.1.3.1)
4. มี การดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิ จเท่ากับร้ อยละ 100 ของโครงการทั6งหมด 33
โครงการ ตามแผนงาน/โครงการที+ ก าํ หนด (1.1.4.1)โดยทุ ก โครงการจะต้องทํา รายงานส่ ง ต่ อทาง
โปรแกรมวิชาและคณะเพื+อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงผลงานในทุกโครงการที+ จดั ทําจะต้องมี การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามโครงการ และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและคณะ
วิทยาการจัดการ(1.1.5.1)
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สมํ+าเสมอ(1.1.6.1)
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7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื+องทั6งในระยะสั6นและในแผนระยะยาว(1.1.7.1)
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 7
3 คะแนน
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH ชนิดเกณฑ์ ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
มาตรฐาน ปี การศึกษา 2550 ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2551
1.1

ระดับ

ระดับ 5

สรุ ปผลการประเมินตนเอง:
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ระดับ 5

ผ่านระดับ 7

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิ ช าการบริ หารธุ รกิ จ (การบั ญ ชี ) มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญา ปณิ ธาน มี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้องกันและสอดคล้อง
กับภารกิ จหลักของคณะยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ มีการกําหนดแผนการดําเนิ นงานและ
กําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี6 เพื+อวัดความสําเร็ จของการดําเนิ นงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี6 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั6ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและคณะ
วิทยาการจัดการ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี ) จะนํา ผลการประเมิ นและผลการวิเคราะห์ ม า
ปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื+อง
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
หน้า 25 ปี การศึกษา 2552
1.1.2.1 กลยุทธ์และแผนงาน โปรแกรมวิชาการบัญชี ปี การศึกษา 2552
1.1.2.2 โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงานสําหรับนัก
บัญชีเบื6องต้น
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.3.1 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมของ โปรแกรมวิชาการบัญชี
1.1.4.1 หลักฐานโครงการ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี) ปี การศึกษา 2552
(ใช้ร่วมกับตัวชี6วดั อื+นๆด้วย)
- ประมวลผลความรู ้ก่อนจบ
- โครงการห้องสมุดนี6พี+ให้นอ้ งปี 3
- โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาสื+ อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
- กรรมการสถานศึกษาขั6นพื6นฐาน โรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา(อ.พิมพ์)
- กรรมการตัดสิ นนางนพมาส งานลอยกระทง
- ผูป้ ระเมิน การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ อบต. 38หน่วยงาน
ของเทศบาล 2 หน่วยงาน
1.1.5.1 รายงานผลการอบรม/สัมมนา/โครงการ
1.1.6.1 ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบัญชีปี 2552 ตามแนวพระราชดํารัส คณะ
1.1.7.1 ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบัญชีปี 2551 – 2555 แผน 5ปี
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ตัวบ่ งชีHที5 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชีHของการปฏิบัติงานทีก5 าํ หนด (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
การคิดร้ อยละตัวบ่ งชีH : คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบ่งชี6ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณที+บรรลุเป้ าหมาย

x 100

จํานวนตัวบ่งชี6ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณทั6งหมด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 – 89

คะแนน 3
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 – 100

ผลการดําเนินงาน :
ปี งบประมาณ 2551โปรแกรมวิช าบริ หารธุ รกิ จ(การบัญชี ) ( 1.2.1.1) ได้ดาํ เนิ นงานตาม
แผนงานที+กาํ หนดจํานวน 33 โครงการเอกสารหลักฐานการดําเนิ นงานโครงการร้อยละของการบรรลุ
ป้ าหมายตามตัวบ่งชี6การปฏิบตั ิงานที+กาํ หนด เท่ากับร้อยละ100 (1.2.1.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
1.2
ร้อยละ
100

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH ชนิดเกณฑ์ ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
มาตรฐาน ปี การศึกษา 2550 ปี การศึกษา 2551
1.2
ร้อยละ
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
ร้อยละ 100
บรรลุเป้ าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง:
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบัญ ชี ) ปฏิ บ ัติ ง านบรรลุ เ ป้ าหมายตามตัว บ่ ง ชี6 การ
ปฏิบตั ิงานครบทุกโครงการ
จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี) มีพฒั นาการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามตัว
บ่งชี6การปฏิบตั ิงานที+กาํ หนดให้มากขึ6น และรวบรวมหลักฐานให้ครบทุกโครงการ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.2.1.1 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี (ใช้ร่วมกับตัวชี6 วดั อื+นๆ
ด้วย)
1.2.1.2 ตัวอย่างหลักฐานโครงการที+ ดาํ เนิ นการในปี การศึกษา 2552(ใช้ร่วมกับตัวชี6 วดั อื+นๆ
ด้วย)
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง องค์ ประกอบที5 1
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

1.1

ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุ ประสงค์ และ
แผนดําเนินการ
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี6ของการปฏิบตั ิงานที+กาํ หนด
เฉลีย5

1.2

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

3

-

-

3

-

-
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ตัวบ่ งชีHที5 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร
2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื+ อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสู ตรที+
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที+ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที+
ทํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรที+เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื+ องและมีการประกัน
คุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที+เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญาเอก)
ที+เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั6งหมด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
1. โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมประชุมและให้ขอ้ คิดเห็นในการจัดทําหลักสู ตรกลางกับสภาวิชาชีพ
และสกอ.(Thailand Quality framework) (เอกสารหมายเลข 2.1.1)
2. ศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานที+บณั ฑิตได้ทาํ งานอยู่ มา
เสนอแนะและให้ขอ้ คิดเห็นเกี+ยวกับความต้องการทางด้านวิชาการ และทักษะในการประกอบวิชาชีพการ
บัญชี(เอกสารหมายเลข 2.1.2)
3.โปรแกรมวิชาการบัญชี
ประชุมเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร เพื+อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี+ยวกับกรอบมาตรฐานศึกษา
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ปั จจุบนั (TQF : Thailand Quality framework) และจัดส่ งอาจารย์เข้าร่ วมประชุมเชิงวิชาการเกี+ยวกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชี(หมายเลขเอกสาร 2.1.3)
1. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินงานตามหลักสู ตรประจําปี การศึกษา 2552 (ระหว่างวันที+ 1
มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ได้แก่ การจัดทําแบบสอบถามเพื+อสํารวจร้อยละของบัณฑิตที+
ทํางานตรงสาขาวิชาชีพในช่วงที+มีพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตรในวันที+ 12 – 16 กุมภาพันธ์
2552 (เอกสารหมายเลข 2.1.4 )
5. ได้นาํ ผลจากการสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลเกี+ ยวการทํางานตรงกับสาขาวิชาชี พของบัณฑิ ตมา
ทําการศึกษา ผลการวิเคราะห์ พบว่า บัณฑิ ตทํางานตรงกับสาขาวิชาที+ เรี ยนจํานวน .... คน จากบัณฑิ ต
ทั6งหมด .....คน ซึ+ งมีขอ้ เสนอแนะจากบัณฑิตในด้านความรู ้และทักษะเชิ งวิชาการที+จาํ เป็ นต้องใช้ในการ
ปฏิ บตั ิงานค่อนข้างมาก จากเหตุดงั กล่าวทางโปรแกรมวิชาฯ จึงได้มีการประชุ มเกี+ยวกับข้อเสนอแนะ
จากบัณฑิต มาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งเนื6อหาในรายวิชาต่างๆ เพื+อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพ(เอกสารหมายเลข 2.1.5.1 , 2.1.5.2 )
6. หลักสู ตรที+เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพและสกอ. ครบถ้วน
ทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร(เอกสารหมายเลข 2.1.6 )
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 6
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
2.1
ระดับ
ระดับ5
ระดับ 5
ผ่าน ระดับ6

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
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จุดแข็ง : หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต ได้ผา่ นการร่ างกรอบมาตรฐานหลักสู ตรกลางร่ วมกันกับสภาวิชาชี พ
การบัญชีโดยทางสภาวิชาชีพบัญชียดึ เกณฑ์พิจารณาให้ผา่ นตามการอนุมตั ิจากสกอ.
จุดอ่ อน : ขาดการดําเนินงานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที+เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโทเฉพาะแผน(ก)และ
ปริ ญญาเอก)ที+เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั6งหมด
แนวทางการพัฒนา :
เปิ ดรั บอาจารย์ผูส้ อนที+ จบสาขาการบัญชี ในระดับปริ ญญาเอกและหรื อส่ ง เสริ มการพัฒนา
อาจารย์ให้มีการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกสาขาการบัญชี เพื+อพัฒนาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที+
เน้นการวิจยั ต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1
รายงานการเข้าร่ วมประชุมที+สภาวิชาชีพจํานวน 2 ครั6ง
หนังสื อเชิญหัวหน้าหน่วยงานเพื+อเข้าร่ วมสัมมนาพัฒนาหลักสู ตร
2.1.2
2.1.3
คําสั+งให้อาจารย์ไปประชุมเกี+ยวกับ TQFและรายงานผล
2.1.4
แบบสอบถามข้อมูลบัณฑิตและผลการวิเคราะห์
2.1.5.1 รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลบัณฑิต
2.1.5.2 รายงานการประชุมเพื+อปรับปรุ งหลักสู ตร
2.1.6
หนังสื อตอบรับการรับรองหลักสู ตรจากสภาวิชาชีพและสกอ.
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ตัวบ่ งชีHที5 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี5 ด้ งานทําตรงสาขาทีส5 ํ าเร็จการศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
การคิดร้ อยละตัวบ่ งชีH : คํานวณมาจาก
จํานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที+ได้งานทําตรงสาขาที+สาํ เร็ จการศึกษา

x 100

จํานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ในปี การศึกษานั6นที+ได้งานทําทั6งหมด

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 59

คะแนน 2
60 – 79

คะแนน 3
≥ 80

ผลการดําเนินงาน : จากการสํารวจบัณฑิตที+สาํ เร็ จการศึกษาในปี 2552 จํานวน..... คน พบว่ามีบณ
ั ฑิต
ได้งานทําตรงกับสาขาวิชาที+เรี ยน จํานวนทั6งสิ6 น….คน คิดเป็ นร้ อยละ......(เอกสารหมายเลข2.1.1(1)
และ 2.1.1(2))
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
2.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ...
..... คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
2.1.1
ร้อยละ
ร้อยละ...
75 %
ร้อยละ...
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
................. คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
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จุดแข็ง : บัณฑิตที+สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ได้ทาํ งานตรงสาขาวิชาการบัญชี
จุดอ่ อน : ตลอดระยะเวลาที+ผา่ นมา ไม่มีการรวบรวมฐานข้อมูลส่ วนบุคคลทัว+ ไปของบัณฑิตที+สําเร็ จ
การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี
แนวทางการพัฒนา : ดําเนิ นการจัดทําฐานข้อมูลเกี+ยวกับบัณฑิตที+สําเร็ จการศึกษาในสาขาวิชา และมี
การติดตามอย่างต่อเนื+อง โดยมีการส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1(1) แบบสอบถามข้อมูลบัณฑิต
2.1.1(2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลบัณฑิตที+ได้งานตรงกับสาขาวิชาชีพ
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ตัวบ่ งชีHที5 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ ทเี5 น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ (สกอ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที+เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
3. มีการใช้สื+อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื+อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
่ และหลากหลายที+จะสนองตอบต่อความต้องการ
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที+มีความยืดหยุน
ของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที+สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที+จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื+ องคุณภาพการสอนและสิ+ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื+ องทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. โปรแกรมวิชาการบัญชีได้ดาํ เนินการเพื+อสร้างความรู ้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของหลักสู ตร โดยมีการแจก CD โครงสร้างหลักสู ตร และคู่มือนักศึกษาให้กบั อาจารย์ประจําโปรแกรม
ทุกคน
2. มีการจัดทําแนวการสอนและมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชาโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ เช่น การใช้กรณี ศึกษา และการนําเสนอรายงานที+ได้รับมอบหมายในชั6นเรี ยน
3. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ผสู ้ อนใช้คอมพิวเตอร์ ในการบรรยาย
และมีการมอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาความรู ้ในแต่ละรายวิชา
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4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที+มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย โดยมีการมอบหมายงานเป็ น
รายบุคคลเพื+อฝึ กทักษะ การคิดและการตัดสิ นใจ เพื+อให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ นอกจากนี6 ยังมีการ
มอบหมายงานกลุ่มเพื+อฝึ กการทํางานเป็ นทีม และการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื+น
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ในบาง
รายวิชา และการจัดสอบระหว่างภาคเรี ยน การสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาทุกชั6นปี และมีการจัดทํา
โครงงานเกี+ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี การจัดสอบประมวลความรู ้ของโปรแกรมวิชาสําหรับ
นักศึกษาชั6นปี ที+ 4
6. อาจารย์จะได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนเกี+ยวกับคุณภาพการสอนและ
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาจากคณะ
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอน เพื+อนํามาโดยทางพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื+อง
โปรแกรมจัดส่ งอาจารย์ผสู ้ อนบางส่ วนเข้ารับการอบรมเกี+ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
(โปรแกรม Express) ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาบัญชี ช6 นั กลาง และวิชาวางระบบบัญชี
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2

ระดับ

ผ่านระดับ 7

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
2.2 ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 7

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย
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จุดแข็ง : โปรแกรมมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที+หลากหลายในแต่ละด้าน โดยเน้นด้านทักษะ
วิชาชีพ ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ และจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
จุดอ่ อน : แนวทางการพัฒนา : ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดกิจกรรมในแต่ละด้านอย่างต่อเนื+อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที5 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ5 งสนับสนุ น
การสอนของอาจารย์ และสิ5 งสนับสนุนการเรียนรู้ (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2.49

คะแนน 2
2.5 – 3.49

คะแนน 3
≥ 3.5

ผลการดําเนินงาน :
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2.1
ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
..... คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
2.2.1
ระดับ
≥ 3.5

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
................. คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที5 2.3

มีโครงการหรื อ กิจกรรมที5ส นั บ สนุ นการพัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนซึ5 ง
บุคคล องค์ กรและชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที+กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที+ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที+นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสู ตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั6งที+กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดยความ
ร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที+ได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. มีระบบและกลไกที+กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร โดยมีการเชิ ญผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเข้ามาให้ขอ้ คิดเห็นเกี+ยวกับ
ทักษะความรู ้ที+เกี+ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การวางระบบบัญชี
เพื+อนํามาปรับปรุ งเนื6อหารายวิชาต่างๆในหลักสู ตร เพื+อให้นกั ศึกษาเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไป( เอกสารหมายเลข 2.3.1.1)
2. โปรแกรมวิช าได้มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที+ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ และทัก ษะที+
นําไปใช้ในการปฏิ บตั ิได้จริ ง โดยได้มีการเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายนอกมาเป็ นวิทยากรในโครงการ
สัมมนาวิชาการในเรื+ องต่างๆ เช่ น การวิธีการวางระบบบัญชี การควบคุ มภายใน การจัดทํางบการเงิ น
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ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที+ 35 รวมทั6ง มี ก ารฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป “My GL”
โปรแกรมสํา เร็ จรู ป ในการบริ หารสํา นักงานบัญชี การนํา เสนอข้อมูล การบัญชี ด้วยโปรแกรมด้า น
MULTIMEDIA การเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม เป็ นต้น
3. ทางโปรแกรมวิชาการบัญชี ไ ด้มี การจัดบริ การวิชาการ โดยร่ วมมื อกับ กรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ให้เป็ นหน่วยงานให้บริ การเก็บชัว+ โมง CPD ของผูท้ าํ บัญชี ได้แก่ โครงการ
สัมมนาวิชาการในเรื+ องต่างๆ เช่ น การวิธีการวางระบบบัญชี การควบคุ มภายใน การจัดทํางบการเงิ น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 32 และ 35 การพัฒนาและออกแบบระบบบัญชี ฯลฯ
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที+ได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อชุ มชนภายนอกในหลักสู ตรที+ เปิ ดสอน เช่ น แบบประเมิ นผลการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ นอกจากนี6 ยังได้มีการเก็บข้อมูลโดยมีการจัดทําแบบ
ประเมินผลโครงการฝึ กอบรม CPD ที+มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็ นวิทยากรในการให้บริ การ
วิชาการแก่ผทู ้ าํ บัญชี
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และชุ มชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรที+ เปิ ดสอน โดยมี ก ารนําผลที+ ได้จากแบบ
ประเมิ นจากผูเ้ ข้า รั บ การอบรม และสถานประกอบการ มาทํา การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่งชี6 หน่วยวัด ผลการดําเนิ นงาน
2.3

ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี6ของ สกอ.

ระดับ 5

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
2.3
ระดับ
ระดับ 4
ระดับ 4

3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง : ผู้ทรงคุณวุฒิทเี5 ชิ ญมาเป็ นวิทยากรส่ วนใหญ่ เป็ นผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ซึ5 งถือเป็ นผู้เชี5 ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ในการประกอบวิชาชี พบัญชี
แนวทางการพัฒนา :
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.3.1.1 หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3.2.1 รายงานสรุ ปผลโครงการสัมมนาวิชาการเรื+ อง :- การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
- การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 32
- การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 35
- การฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงาน
- การฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My GL”
- การอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีดว้ ยโปรแกรมด้าน
Multimedia
2.3.2.2 โครงการอบรมเรื+ อง การเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม
2.3.3.1 รายงานสรุ ปผลโครงการสัมมนาวิชาการเรื+ อง :- การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
- การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 32
การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 35
2.3.3.2 โครงการอบรมเรื+ องการพัฒนาและออกแบบระบบบัญชี
2.3.4.1 แบบประเมินผลโครงการฝึ กอบรม CPD
2.3.4.2 แบบประเมินการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
2.3.5.1 แบบประเมินจากผูเ้ ข้ารับการอบรมและสถานประกอบการ
2.3.5.2 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา(การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและหลักสู ตร)
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ตัวบ่ งชีHที5 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ าต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
การคิดสั ดส่ วนตัวบ่ งชีH : คํานวณมาจาก

ร้อยละของความแตกต่าง =

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
≥ +10% หรื อ ≤-10%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

จํานวน FTES ต่ออาจารย์ประจําของสถาบัน – เกณฑ์มาตรฐาเฉลี+ย
X 100

เกณฑ์มาตรฐานเฉลี+ย

คะแนน 2
6 - 9.99% และ –6 – (-9.99)%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99) – 5.99 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน :

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
2.4
ร้อยละ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
2.4 ร้อยละ
-10% - + 10%
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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จุดแข็ง/จุดอ่ อน :

แนวทางการพัฒนา :

รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
2.4.1
2.4.2

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที5 2.5 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที5 มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก หรื อ
เทียบเท่ าต่ ออาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
การคิดสั ดส่ วนตัวบ่ งชีH : คํานวณมาจาก
จํานวนอาจารย์ประจําที+มีคุณวุฒิปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทั6งหมด (ปฏิบตั ิจริ งและลาศึกษาต่อ)
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง 1. วุฒิปริ ญญาเอก อยู่ระหว่างร้ อยละ
20 – 29 และ
ร้อยละ 1 – 19 หรื อ
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง 2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
ร้ อยละ 20 – 29
แต่ วุฒิ น้อยกว่า ร้อยละ 5
ปริ ญญาตรี มากกว่า
หรือ
ร้อยละ 5
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่า
หรื อ
เท่ากับ ร้อยละ 30 และ
2. วุ ฒิ ป ริ ญญาตรี เท่ า กั บ
หรื อ
น้อยกว่า ร้อยละ 5

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี ) มีอาจารย์วุฒิปริ ญญาเอกจํานวน 1 คนจากทั6งสิ6 น 9
คนคิดเป็ น ร้อยละ11.1 ส่ วนอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.1 ( 2.5.1 )
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.5

ร้อยละ

วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ
11.1 และปริ ญญาตรี
ร้อยละ 11.1

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ
สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
2.5
ร้อยละ ป.เอก ร้อยละ 12.5 ป.เอก > 20%
ป.เอก ร้อยละ
และ ป.ตรี < 5 %
12.5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(การบัญชี ) ส่ วนใหญ่แล้วมีวุฒิปริ ญญาเอกมีสัดส่ วนน้อยและ
ไม่ตรงสาขา
แนวทางการพัฒนา :
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ควรมีการส่ งเสริ มให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกเพิ+มทางการ
บัญชีโดยสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาที+เพียงพอเพื+อเป็ นการสร้างศักยภาพให้กบั โปรแกรมฯและ
คณะ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
2.5.1
คู่มือนักศึกษา 2552 หน้า 25

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที5 2.6 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที5 ดํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี6

:

รอง

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ. รศ. 1. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
รศ. และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
ร้ อ ยละ 1 – 39 หรื อ ผู ้ ด ํ า รง ร้อยละ 40 – 59 และ
ตําแหน่ งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 2. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ รศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ
ขึ6 นไปเท่ า กั บ หรื อมากกว่ า
40 – 59 แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งระดับ ร้อยละ 10
รศ. ขึ6นไปน้อยกว่าร้อยละ 10
หรื อ
1. ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกัน มากกว่ า
หรื อ เท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ รศ.
ขึ6นไปน้อยกว่า ร้อยละ 10

คะแนน 3
1. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกว่า
หรื อเท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับ รศ.
ขึ6 นไปเท่ า กั บ หรื อมากกว่ า
ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี ) มีอาจารย์ผูด้ าํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
จํานวน 2 คนจากทั6งสิ6 น 9 คนคิดเป็ นร้อยละ 22.22
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.6

ร้อยละ

ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผศ.รวมกัน
เท่ากับร้อยละ 22.22

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัว
หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
บ่ งชีH
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552 เป้าหมาย
2.6
ร้อยละ
ร้อยละ 25
ศ.+รศ.+ผศ.≥
ร้อยละ 22.22
ไม่บรรลุ
40%
เป้ าหมาย
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี) ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นอาจารย์ใหม่ร้อยละ 50 (4 คน) ซึ+ ง
ยังไม่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้และอยูร่ ะหว่างศึกษาต่อจํานวน 1 ท่านส่ วนอีก 1 ท่านอยูร่ ะหว่าง
ขอผลงานวิชาการและอีกสองท่านได้ดาํ รงตําแหน่ง ผศ. ซึ+ งอยู่ระหว่างขอตําแหน่ง รศ. อีก 1 ท่าน ใน
อนาคตคาดว่าทางโปรแกรมจะได้มีการขอผลงานวิชาการอย่างแน่นอน
รายชื5 ออาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงจิต ปั ญญชุณห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุภาณี อินทน์จนั ทน์
นางพิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
นางสาวปาริ ชาติ ขําเรื อง
นายวีรกิจ อุฑารสกุล
นางสาวบุษบงค์ สุ วรรณะ
นางสาวสุ ทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
นางสมใจ เภาด้วง
นายไพโรจน์ ร่ มบารมี

อายุงาน
เกินกว่า 5ปี
เกินกว่า 5ปี
เกินกว่า 5ปี
เกินกว่า 5ปี
3.9 ปี
3.9ปี
3.5 ปี
3 ปี
1.5 ปี

ตําแหน่ งวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อยูร่ ะหว่างพิจารณาผลงาน
อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ ป.เอก
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แนวทางการพัฒนา :
สนับสนุนและกระตุน้ ให้อาจารย์ใหม่ที+ไม่ได้ศึกษาต่อเริ+ มเขียนผลงานวิชาการและการวิจยั
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.6.1
คู่มือนักศึกษา 2551 หน้า 25สนับสนุ นและกระตุน้ ให้อาจารย์ใหม่ที+ไม่ได้
ศึกษาต่อเริ+ มเขียนผลงานวิชาการและการวิจยั
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที5 2

2.1

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร

3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

2.1.1

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที+ได้งานทําตรงสาขา
ที+สาํ เร็ จการศึกษา

-

N/A

2.2

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที+เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

-

2.2.1

ระดับ ความพึง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อคุ ณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ+ งสนับสนุ นการสอนของอาจารย์ และ
สิ+ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ที+เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

2
3

3

-

3
2

-

3
-

N/A

-

-

3

-

-

-

-

5

1

-

-

2.73

3

4

ตัวบ่ งชีH

2.2.2

รายละเอียด

2.3

มีโครงการหรื อกิจกรรมที+สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอนซึ+ งบุ คคล องค์กร และชุ มชนภายนอกมี
ส่ วนร่ วม

2.4

จํา นวนนัก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที+มีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํา ที+ มี วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที+ ด ํา รงตํา แหน่ ง อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เฉลีย5

2.5

2.5.1
2.6

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
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ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

องค์ ประกอบที5 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชีHที5 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่า
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป้ นของนักศึกษาชั6นปี ที+ 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ+ งอํานวยความสะดวกที+เอื6อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที+ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที+เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื+อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั6ง 5 เรื+ องข้างต้นเป็ นประจําทุกปี
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
1. โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้มีก ารสํา รวจความต้องการจําเป็ นของนัก ศึ ก ษาชั6นปี ที+ 1โดย
ระเบียนประวัตินกั ศึกษา โดยได้ให้อาจารย์ที+ปรึ กษาในแต่ละหมู่เรี ยนเป็ นผูเ้ ก็บและปรับปรุ งข้อมูลให้
เป็ นประจําทุกปี (3.1.1.1) และแบบฟอร์ มสัมภาษณ์นกั ศึกษาขอทุนซึ+ งจะต้องสัมภาษณ์เป็ นประจําทุกปี
(3.1.1.2)
2. มี ห้องปฏิ บตั ิ การบัญชี ได้จดั บริ การด้า นสิ+ งอํา นวยความสะดวกให้นัก ศึ ก ษาได้เข้ามาใช้
บริ การทํางาน หรื อค้นคว้าข้อมูล ที+เอื6อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เช่ น เครื+ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี6
โทรทัศน์ หนัง สื อเรี ย น เอกสารรายงาน และการจัดสื+ อเทคโนโลยีเพื+อการศึ ก ษา เช่ น แผ่น CD
ความรู ้ทางด้านบัญชี ฯลฯ
3. มี ก ารจัดสิ+ ง อํา นวยความสะดวกด้า นกายภาพที+ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ตของนัก ศึ ก ษา เช่ น
ห้องปฏิ บตั ิการบัญชี มีน6 าํ ดื+ ม โทรทัศน์ และเก้าอี6โชว์ฟา ตลอดจนหนังสื ออื+น ๆ ไว้สําหรับบริ การให้
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นัก ศึ ก ษา และโปรแกรมวิชาฯ ยังมี การจัดโครงการที+ มีก ารส่ ง เสริ มด้านกายภาพให้ก ับนักศึ กษาที+
เกี+ ย วกับ การดํา รงชี วิตและการพัฒนาตนในการเข้า สั ง คมภายนอก เช่ น โครงการศึ กษาดู งานนอก
สถานที+ บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด (3.1.3.1) โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน) (3.1.3.2)
โครงการศึ กษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (3.1.3.3) โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูม
เซรามิคส์ ดีไซน์ จํากัด (3.1.3.4) โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด (3.1.3.5) ส่ วน
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาสื+ อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย (3.1.3.6)
และโครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มคุ ณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (3.1.3.7) ให้บริ การด้านสุ ขภาพ
โดยมีการแข่งขันกี ฬา และด้านจริ ยธรรม โดยมีการเชิ ญพระภิกษุสงฆ์มาบรรยายธรรมะที+เกี+ยวกับการ
ดํารงชีวติ ของนักศึกษา
4. ให้จดั บริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึ กษา คําสั+งแต่งตั6งอาจารย์ที+ปรึ กษา (3.1.4.1) และตาราง
เรี ยนนักศึกษา ที+มีชว+ั โมง Home Room (3.1.4.2)
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที+เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น เอกสาร Home Room (3.1.5.1)
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของโปรแกรมวิชาที+เกี+ยวกับความรู ้ดา้ นบัญชี (3.1.5.2) และบริ การข้อมูลแก่ศิษย์
เก่า เช่น Web Side ของมหาวิทยาลัย (3.1.5.3) บอร์ ดประชาสัมพันธ์เกี+ยวกับการรับสมัครงาน (3.1.5.4)
6. มี การจัดโครงการเพื+อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชี พแก่นักศึกษา อาทิ เช่ น โครงการศึกษาดูงาน
บริ ษทั บุ ญบูมเซรามิ คส์ ดีไซน์ จํากัด (3.1.6.1) โครงการศึ กษาดู งานบริ ษทั ปทุ มธานี จํากัด (3.1.6.2)
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (3.1.6.3) โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แสงโสม
จํากัด (3.1.6.4) โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด (3.1.6.5) และส่ วนอีก 2 โครงการ
เป็ นโครงการที+พฒั นาประสบการณ์ วิชาชี พให้แก่นกั ศึกษารวมถึ งศิษย์เก่า เพื+อเก็บชัว+ โมงอบรม CPD
ให้แก่ โครงการรู ้ เท่า ทันธุ รกิ จจากการจัดดู ง บดุ ลเคลื+ อนไหว / การตรวจสอบบัญชี ด้วย โปรแกรม
Express (3.1.6.6) และโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่ (3.1.6.7)
7. ได้มีการประเมินคุณภาพโครงการที+จดั ทุกโครงการ โดยทําการสรุ ปออกมาในรู ปข้อมูลสถิติ
ร้อยละ ไว้ในรู ปเล่มของแต่ละโครงการ (3.1.7.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3.1
ระดับ
ระดับ 7
2 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
3.1
ระดับ
ระดับ 7
ระดับ 6
ผ่านระดับ 7

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั6นปี ที+ 1 และมีการ
บริ การด้านกายภาพ เช่น กิจกรรมกีฬา จัดหางานให้นกั ศึกษาทํานอกเวลา ส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต และให้
คําปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ตลอดจนข่าวสารด้านบัญชี และจัดฝึ กอบรมให้กบั ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื+องทุกปี
จุดอ่ อน :
การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่ากําลัง
อยูใ่ นช่วงดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบัญชี จะนําผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนาในการให้บริ การนักศึกษา
อย่างต่อเนื+องทุกปี
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 ระเบียนประวัตินกั ศึกษา ชั6นปี ที+ 1
3.1.1.2 แบบฟอร์ มสัมภาษณ์การขอทุนของนักศึกษาชั6นปี ที+ 1
3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด
3.1.3.2 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน)
3.1.3.3 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด
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3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
3.1.3.7
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.6.5
3.1.6.6
3.1.6.7
3.1.7.1

โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จํากัด
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาสื+ อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
คําสั+งแต่งตั6งอาจารย์ที+ปรึ กษา
ตารางเรี ยนนักศึกษา ที+มีชว+ั โมง Home Room
Web Side ของมหาวิทยาลัย
เอกสาร Home Room
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของโปรแกรมวิชาที+เกี+ยวกับความรู ้ดา้ นบัญชี
บริ การข้อมูลแก่ศิษย์เก่า เช่น Web Side ของมหาวิทยาลัย
บอร์ ดประชาสัมพันธ์เกี+ยวกับการรับสมัครงาน
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จํากัด
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั ปทุมธานี จํากัด
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด
โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แสงโสม จํากัด
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด
โครงการโครงการรู ้เท่าทันธุ รกิ จจากการจัดดูงบดุ ลเคลื+ อนไหว / การตรวจสอบบัญชี
ด้วย โปรแกรม Express
โครงการโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่
แบบประเมินความพึงพอใจ และเอกสารการสรุ ปผลประเมิน
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ตัวบ่ งชีHที5 3.2

มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที5ครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที5
พึงประสงค์

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที+สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที+พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี6
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ+ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมทั6งที+จดั โดยสถาบันและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ6 นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื+อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื+อง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้มีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยการจัดทําแผนกล
ยุทธ์และแผนการดําเนินงานที+สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (3.2.1.1)
2. มีการจัดกิจกรรมให้กบั นักศึกษาครบ 5 ประเภท ดังนี6
กิจกรรมวิชาการ เช่ น โครงการศึกษาดู งานนอกสถานที+ บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด (3.2.3.1)
โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน) (3.2.3.2) โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ จํากัด (3.2.3.3) โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ ดีไซน์ จํากัด (3.2.3.4) โครงการ
ศึกษาดู งานบริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด (3.2.3.5) โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องงบการเงิ นตาม
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มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที+ 35 (3.2.3.6) โครงการสั ม มนาวิช าการเรื+ องการวางระบบบัญชี และการ
ควบคุ มภายใน (3.2.3.7) โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงานสํานักงาน
สําหรับนักบัญชี เบื6องต้น (3.2.3.8) โครงการฝึ กอบรมการใช้โปแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My GL”
(3.2.3.9) โครงการนิ ทรรศการก้าวทันโลกสู่ การบัญชี (3.2.3.10) โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูล
ทางการบัญชี ดว้ ยโปรแกรมด้าน Multimedia (3.2.3.11) โครงการเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม (3.2.3.12)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจ (3.2.3.13) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื+ องแนวทางการจัดทําบัญชี
ตามมาตรฐานที+ 32 (3.2.3.14) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื+ องการพัฒนาและการออกแบบระบบ
บัญชี (3.2.3.15) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื+ องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี (3.2.3.16)
โครงการประมวลผลความรู ้ ก่ อ นจบ (3.2.3.17) โครงการแลกเปลี+ ย นความรู ้ ใ นการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางการบัญชี (3.2.3.18) โครงการพี+ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี (3.2.3.19)
โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น “Auto Flight”
(3.2.3.20) โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิ น “Quick
Books 2009” (3.2.3.21) โครงการฝึ กอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และ
การเงิน “Auto Flight and Express” (3.2.3.22) โครงการสัมมนาทางวิชาการโครงการรู ้เท่าทันธุ รกิจจาก
การจัดดู ง บดุ ล เคลื+ อนไหว / การตรวจสอบบัญชี ด้วย โปรแกรม Express (3.2.3.23) และโครงการ
สัมมนาทางวิชาการโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่(3.2.3.24) โครงการ
อบรมชี6 แจงหลักสู ตรและประกันคุ ณภาพการศึกษา (3.2.3.25) โครงการอบรมเรื+ องการสอบบัญชี ดว้ ย
ระบบสารสนเทศ (3.2.3.26)
- กิจกรรมกีฬา เช่น โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาสื+ อสารนันทนาการและสื บสาน
วัฒนธรรมไทย (3.2.2.27)
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ5 งแวดล้ อม เช่น โครงการห้องสมุดนี6พี+ให้นอ้ ง
ปี 3 ณ โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม (3.2.2.28) โครงการห้องสมุดนี6พี+ให้นอ้ ง ปี 3 ณ โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ
ล็อค (3.2.2.29)โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื+อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และเด็กกําพร้า วัดพระบาท
นํ6าพุ (3.2.2.30) โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (3.2.2.31) และโครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (3.2.2.32)
โครงการบัญชีสัมพันธ์เพื+อฟื6 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ+ งแวดล้อม (3.2.2.33)
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาสื+ อสารนันทนาการและสื บ
สานวัฒนธรรมไทย (3.2.2.26)
- กิจกรรมส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มคุณธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2.2.34)
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3. มีการติดตามประเมินผลการจัดกิ จกรรมของนักศึกษาสรุ ปการประเมินผลโครงการต่าง ๆ
หรื อแบบประเมินโครงการ (3.2.3.1) ส่ วนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื+อพัฒนา
นักศึกษา กําลังอยูร่ ะหว่างการ ดําเนินงานต่อไปในปี ถัดไป
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2
ระดับ
3 ระดับ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมายปี
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551 การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552
3.2
ระดับ
ระดับ 3
ระดับ 3
ผ่านระดับ 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บ ร ร ลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที+มหาวิทยาลัยกําหนด
คือ 5 ประเภท เช่ น กิ จกรรมวิชาการ กิ จกรรมกี ฬา กิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ+ งแวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบัญชี ฯ ยังขาดการนําผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกิจกรรม
เพื+อพัฒนานักศึกษา
แนวทางการพัฒนา :
นําผลการประเมินมาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื+อพัฒนานักศึกษา
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.3.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ บริ ษทั ปทุมธานี จํากัด
3.2.3.2 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั แสงโสม จํากัด (มหาชน)
3.2.3.3 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด
3.2.3.4 โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั บุญบูมเซรามิคส์ดีไซน์ จํากัด
3.2.3.5 โครงการศึกษาดูงานบริ ษทั แฮนด์ แอนด์ ฮาร์ ด จํากัด
3.2.3.6 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องงบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที+ 35
3.2.3.7 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องการวางระบบบัญชีและการควบคุม
ภายใน
3.2.3.8 โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบริ หารงาน
สํานักงานสําหรับนักบัญชีเบื6องต้น
3.2.3.9 โครงการฝึ กอบรมการใช้โปแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี “My
GL”
3.2.3.10 โครงการนิทรรศการก้าวทันโลกสู่ การบัญชี
3.2.3.11 โครงการอบรมการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี ด้วยโปรแกรม
ด้าน Multimedia
3.2.3.12 โครงการเขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อม
3.2.3.13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษธุ รกิจ
3.2.3.14 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื+ องแนวทางการจัดทําบัญชี ตาม
มาตรฐานที+ 32
3.2.3.15 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื+ องการพัฒนาและการออกแบบ
ระบบบัญชี
3.2.3.16 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื+ องการพัฒนาและการออกแบบ
ระบบบัญชี
3.2.3.17 โครงการประมวลผลความรู ้ก่อนจบ
3.2.3.18 โครงการแลกเปลี+ยนความรู ้ในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชี
3.2.3.19 โครงการพี+ติวน้องการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี

กิจกรรม
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.3.20 โครงการฝึ กอบรมทางวิ ช าการ “การใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
ทางการบัญชีและการเงิน “Auto Flight”
3.2.3.21 โครงการอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการ
บัญชีและการเงิน “Quick Books 2009”
3.2.3.22 โครงการฝึ กอบรมทางวิ ช าการ “การใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
ทางการบัญชีและการเงิน “Auto Flight and Express”
3.2.3.23 โครงการสัมมนาทางวิชาการรู ้ เท่าทันธุ รกิ จจากการจัดดู งบดุ ล
เคลื+อนไหว / การตรวจสอบบัญชีดว้ ย โปรแกรม Express
3.2.3.24 โครงการสัมมนาทางวิชาการเตรี ยมความพร้ อมสู่ การจัดทํางบ
การเงินรู ปแบบใหม่
3.2.3.25 โครงการอบรมชี6แจงหลักสู ตรและประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.3.26 โครงการอบรมเรื+ องการสอบบัญชีดว้ ยระบบสารสนเทศ
3.2.2.27 โครงการปั จฉิ มนิ เทศนักศึกษาสื+ อสารนันทนาการและสื บสาน
วัฒนธรรมไทย
3.2.2.28 โครงการห้องสมุดนี6พี+ให้นอ้ ง ปี 3 ณ โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
3.2.2.29 โครงการห้องสมุดนี6พี+ให้นอ้ ง ปี 3 ณ โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค
3.2.2.30 โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี เพื+อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์ และเด็ก
กําพร้า วัดพระบาทนํ6าพุ
3.2.2.31 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน
3.2.2.32 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน
3.2.2.33 โครงการบัญชีสัมพันธ์เพื+อฟื6 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ+ งแวดล้อม
3.2.2.34 โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
กีฬา
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญประโยชน์
บําเพ็ญประโยชน์
นันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบ่ งชีHที5 3.2.1 ร้ อยละของนักศึกษาที5เข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
การคิดร้ อยละตัวบ่ งชีH : คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที+เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาในปี การศึกษานั6น

x 100

จํานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ท6 งั หมดในปี การศึกษานั6น
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 39

คะแนน 2
40 – 59

คะแนน 3
≥ 60

ผลการดําเนินการ :
จํานวนนักศึ กษาที+ เข้าร่ วมกิ จกรรม/โครงการพัฒนานักศึ กษา ให้ความร่ วมมื อในการทํา
กิ จกรรม และจัดโครงการ (ถื อเป็ นส่ วนหนึ+ งของรายวิชาที+มีการเรี ยนการสอน) ประมาณร้ อยละ 95
(3.2.1.1-3.2.1.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2.1
ร้อยละ
95 %

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2552 เป้าหมาย
3.2.1
ร้อยละ
ร้อยละ 95
≥ 60%
ร้อยละ 95
บ ร ร ลุ
เป้ าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

53

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
3
คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาการบัญชี ให้ความร่ วมมือในการทํากิ จกรรม และจัดโครงการ (ถื อ
เป็ นส่ วนหนึ+งของวิชาที+กาํ ลังศึกษา)
จุดอ่ อน :
งบประมาณ และขั6นตอนการดําเนินงานขออนุมตั ิโครงการมีความล่าช้า
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรมีการจัดสรรงบประมาณที+ได้รับให้เพียงพอกับโครงการ
ที+จดั ขั6นตอนการดําเนินงานขออนุมตั ิโครงการมีการเสนอโครงการล่วงหน้า
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 ลายเซ็นนักศึกษาในการเข้าร่ วมจัดโครงการ
3.2.1.2 จํานวนแบบประเมินโครงการของนักศึกษา
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที5 3
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

3.1

มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์
เก่า
มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที+
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที+ พึ ง
ประสงค์
ร้ อยล ะ ของนั ก ศึ ก ษาที+ เข้ า ร่ วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
เฉลีย5

3.2

3.2.1

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
2

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

2

-

-

-

3

-

2

3

-
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องค์ ประกอบที5 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชีHที5 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่ สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมตาม
แผนที+กาํ หนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที+กาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื+อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรี ยนการสอน หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื+อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื+นๆของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
1. โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี ) มี การจัดทําแผนกลยุทธ์ (5.1.1.1) และ
แผนการดําเนินงานที+เกี+ยวข้องกับการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม (5.1.1.2)
2. มีคณะกรรมการและอาจารย์ที+ทาํ งานให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เช่น กรรมการจัด
งานร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลนครปฐม (5.1.2.1) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั6นพื6นฐาน
โรงเรี ยนศรี วิชัยวิทยา (5.1.2.2) วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ แก่ เจ้าหน้าที+ กรมสรรพากร (5.1.2.3) มี
ศูนย์บริ การความรู ้ดา้ นการเงินและบัญชีแก่ชุมชน (5.1.2.4)
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3. มี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ ใ นการจัด โครงการและระเบี ย บในการเก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการอบรมการเก็บชัว+ โมงของ CPD (5.1.3.1)
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโครงการที+จดั ให้บริ การวิชาการแก่สังคม (5.1.4.1)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคมโดยทางโปรแกรมได้มี
การร่ วมมือกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เกี+ ยวกับเรื+ องของประเด็นที+น่าสนใจในการ
ให้บริ การวิชาการ โดยได้มีการติ ดต่อว่าหัวข้อที+จดั บริ การจะต้องมี การเปลี+ ยนแปลงปรับปรุ งอย่างไร
เพื+อให้ทนั ต่อมาตรฐานการบัญชีที+เปลี+ยนไป นอกจากนี6ทางโปรแกรมยังได้มีการนําข้อคิดเห็นจากแบบ
ประเมินในโครงการให้บริ การวิชาการมาใช้ในการปรับปรุ งเปลี+ยนแปลงและแก้ไข ให้โครงการใหม่ ๆ
นั6นดําเนินไปได้ดว้ ยดี ซึ+ งผลจากการเปลี+ยนแปลงดังกล่าว จะเห็นได้จากปริ มาณผูเ้ ข้าอบรมวิชาการใน
รอบที+ผา่ นมาเพิ+มมากขึ6น ซึ+ งเป็ นบุคคลภายนอก (5.1.5.1)
6. โปรแกรมวิชาฯ ได้มีการจัดทําแผนการเชื+ อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่
สั ง คมเข้ า กับ การเรี ยนการสอนโดยให้ ถื อ ว่ า การจัด บริ การวิ ช าการเป็ นส่ ว นหนึ+ งของการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพและการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ (5.1.6.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1
ระดับ
ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.1
ระดับ
ระดับ 6
ระดับ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีศูนย์อบรมที+ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตามระเบียบ
ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี
จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาฯ ควรมีคณะกรรมการประชุ มเพื+อนําผลการประเมินที+มีขอ้ บกพร่ องบางเรื+ องไป
ปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 แผนกลยุทธ์โปรแกรมการบัญชี
5.1.1.2 แผนการดําเนินงานที+เกี+ยวข้องกับการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
5.1.2.1 กรรมการจัดงานร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลนครปฐม
5.1.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั6นพื6นฐาน โรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา
5.1.2.3 วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที+กรมสรรพากร
5.1.2.4 คําสั+งแต่งตั6งศูนย์บริ การความรู ้ดา้ นการเงินและบัญชีแก่ชุมชน
5.1.3.1 โครงการอบรมการเก็บชัว+ โมงของ CPD
5.1.4.1 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานโครงการที+จดั ให้บริ การวิชาการแก่สังคม
5.1.5.1 แบบประเมินความต้องการการจัดอบรม CPD
5.1.6.1 เอกสารแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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ตัวบ่ งชีHที5 5.1.1 มี ก ารนํ า ความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ มาใช้ ใ นการ
พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั
2. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยนการ
สอนอย่างน้อย 1 โครงการ
3. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิจยั อย่าง
น้อย 1 โครงการ
4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั กับการบริ การวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อย
1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดทําแผนการดําเนินงานเกี+ยวกับการบริ การวิชาการและ
วิชาชี พ อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาการบัญชี (5.1.1.1.1) และแผนการจัดกิ จกรรม
โครงการของนั ก ศึ ก ษา (5.1.1.1.2) โดยให้ นั ก ศึ ก ษาจัด โครงการขึ6 นในวิ ช าจัด เตรี ยมและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ คือ การจัดอบรม ให้กบั CPD
2. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการเรี ยน
การสอน จํานวน 2 โครงการ โดยจัดทําเป็ นโครงการในรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ เพื+อให้
นักศึกษาได้ฝึกจัดงานอบรมเก็บชัว+ โมงให้กบั CPD และนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมทุกคนในรายวิชา
นี6 เช่ น โครงการรู ้ เท่าทันธุ รกิ จจากการจัดดู งบดุ ลเคลื+ อนไหว / การตรวจสอบบัญชี ด้วย โปรแกรม
Express (5.1.1.2.1) โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่ (5.1.1.2.2)
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3. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิจยั
6 โครงการ เช่ น งานวิจยั เรื+ องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี ของธุ รกิ จขนาดย่อมเพื+อกําหนด
รู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการผลิตในเขตจังหวัดนครปฐม งานวิจยั เรื+ อง ปั จจัยที+ส่งผลต่อการบริ หาร
จัดการธุ รกิจกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐมและเรื+ อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี ของธุ รกิจขนาด
ย่อม เพื+ อกํา หนดรู ป แบบบัญชี กรณี ศึ ก ษากิ จการการผลิ ต ในเขตจัง หวัดนครปฐม งานวิจยั เรื+ อง
งานวิจยั เรื+ อง (5.1.1.3.1)
4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการเรี ยน
การสอนและการวิ จ ัย จํา นวน 2 โครงการ เช่ น งานวิ จ ัย เรื+ อ ง ได้มี ก ารจัด ทํา ร่ ว มกับ นัก ศึ ก ษา
(5.1.1.4.1)
5. มีการบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนกับการบริ การวิชาการ/วิชาชี พ ซึ+ งในวิชาเตรี ยม
ฝึ กประสบการณ์ มีการให้นัก ศึ กษาฝึ กจัดอบรมให้กบั บุ คคลภายนอก และเข้าร่ วมรั บ การอบรมด้วย
(5.1.1.5.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.1
ระดับ
ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
5.1.1
ระดับ
ระดับ 5

เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 3

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี )ได้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิและได้ประสบการณ์
จริ งจากการทําโครงการและจัดกิจกรรม
จุดอ่ อน :
ระยะเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรมบางโครงการมีระยะเวลาน้อย เนื+ องจากต้องปฏิบตั ิ
ควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอน
แนวทางการพัฒนา :
รายวิช าเตรี ย มการฝึ กประสบการณ์ ฯ ควรจัดให้อยู่ในช่ วงก่ อนปี สุ ดท้ายที+ จะจบการศึ กษา
เพื+อให้นกั ศึกษาได้มีการเตรี ยมความพร้อมให้มากขึ6น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาการบัญชี
5.1.1.1.2 แผนการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษา
5.1.1.2.1 โครงการรู ้ เ ท่ า ทัน ธุ ร กิ จจากการจัด ดู ง บดุ ล เคลื+ อนไหว / การตรวจสอบบัญ ชี ด้ว ย
โปรแกรม Express
5.1.1.2.2 โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ การจัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่
5.1.1.3.1 งานวิจยั 4 เรื+ อง
5.1.1.4.1 เอกสารการสนับสนุนทุนวิจยั 2 โครงการ
5.1.1.5.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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ตัวบ่ งชีHที5 5.1.2 ระดับความสํ าเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของสถาบัน (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน
2 . มี การให้บริ การวิชาการแก่ สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บ ริ การวิชาการอย่า ง
ครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน
3. มีการบรู ณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั และการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ให้บริ การวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
4. มี ผลงานวิจยั /ผลงานสร้ างสรรค์หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ ที+เกิ ดจากการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
5. เกิ ดเครื อข่ายความร่ วมมื อระหว่างสถาบันการศึ กษาและองค์กรในชุ มชนในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ อย่างน้อย 1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ 1 – 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. โปรแกรมวิชาการบัญชี มีแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่างครบถ้วนตาม
พันธกิจของสถาบัน (5.1.2.1.1-5.1.2.1.2)
2. มี ก ารให้บริ ก ารวิช าการแก่ สั งคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ ก ารวิช าการอย่า ง
ครบถ้ว นตามพัน ธกิ จ ของสถาบัน เช่ น จัด ทํา โครงการเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ ต ลอดจนจัด ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ให้นักศึ กษาปฏิ บตั ิ 2 โครงการ (5.1.2.2.1-5.1.2.2.2) และจัดโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรี ยนชุ มชนชนบท จํานวน 2 โรงเรี ยน ซึ+ งในโครงการมีกิจกรรมให้นกั ศึกษาไปให้ความรู ้
และแสดงละครให้กบั นักเรี ยนของโรงเรี ยน (5.1.2.2.3-5.1.2.2.4)
3. มี ก ารบู รณาการการเรี ย นการสอน ในการให้บ ริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คม ในวิช าเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์ ในการจัดอบรม CPD (5.1.2.3.1)
4. มีผลงานวิจยั ซึ+ งเป็ นผลงานสร้างสรรค์เพื+อการพัฒนาองค์ความรู ้ที+เกิดจากการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สังคม เช่ นผลงานวิจยั เรื+ อง ปั จจัยที+ส่งผลต่อการบริ หารจัดการธุ รกิ จกล้วยไม้ใน
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จังหวัดนครปฐมและเรื+ อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุ รกิจขนาดย่อม เพื+อกําหนดรู ปแบบ
บัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม(5.1.2.4.1-5.1.2.4.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.2
ระดับ
ระดับ 4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
5.1.2
ระดับ
ระดับ 4

เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 3

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาฯ สามารถบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที+ตอบสนองความต้องการ การพัฒนา
และเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมได้ดีกว่าปี ที+ผา่ นมาซึ+ งดูได้จากปริ มาณผูม้ าใช้บริ การที+
เพิ+มสู งขึ6น
จุดอ่ อน :
-

แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาฯ ควรมีการจัดการภาระงานสอนให้เหมาะสม เพื+อสามารถบริ การชุ มชนได้อย่าง
เต็มที+
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
5.1.2.1.2 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.1.2.1.3 แผนการจัดกิจกรรมหรื อโครงการของนักศึกษา
5.1.2.2.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.1.2.2.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.2.2.3 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
5.1.2.2.4 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค
5.1.2.3.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
5.1.2.4.1 ผลงานวิจยั เรื+ อง ปั จจัยที+ส่งผลต่อการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม
5.1.2.4.2 ผลงานวิจยั เรื+ อง การใช้ประโยชนจากข้อมูลทางบัญชี ของธุ รกิจขนาดย่อม เพื+อกําหนด
รู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม
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ตัวบ่ งชีHที5 5.2

ร้ อ ยละของอาจารย์ ประจํ า ที5มี ส่ วนร่ ว มในการบริ ก ารทางวิช าการแก่ สั งคม เป็ นที5
ปรึ กษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชี พในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 34

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 35

ผลการดําเนินการ :
มีอาจารย์ประจํา 3 ท่านที+มีส่วนร่ วมในการบริ การทางวิชาการแก่สังคม คือ เป็ นกรรมการ
ประเมิ นกรรมการจัดงานร่ วมกับ องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลนครปฐม (5.2.1.1.1) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั6นพื6นฐาน โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา (5.2.1.1.2.) และวิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที+
กรมสรรพากร(5.2.1.1.3.) ซึ+ งอยูใ่ นระดับชาติ ต่ออาจารย์ประจํา ทั6งหมดจํานวน 9 ท่าน
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 33.33
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.2
ร้อยละ
3 คะแนน
25 %
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
33.33 %

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
มีอาจารย์ที+มีภาระงานด้านบริ การทางวิชาการแก่สังคมและดําเนิ นงานตามภาระงานที+สถาบัน
กําหนด
จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
มีการส่ งเสริ มให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกมากขึ6น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.1.1.1 คําสั+งแต่งตั6งกรรมการจัดงานร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลนครปฐม
5.2.1.1.2 คําสั+งแต่งตั6งกรรมการสถานศึกษาขั6นพื6นฐานโรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา
5.2.1.1.3 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที+กรมสรรพากร
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ตัวบ่ งชีHที5 5.3

ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที5ตอบสนองความ
ต้ อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของสั ง คม ชุ ม ชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 40

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีกิจกรรมและโครงการวิชาการที+ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 4 กิจกรรม/โครงการ ต่ออาจารย์ประจํา 9 คน (5.3.1-5.3.5)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 44.4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 55.5

เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2552
35 %

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
44.4 %

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาฯ มีกิจกรรมหรื อโครงการที+สถาบันจัดขึ6นเพื+อให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
และชุมชนหรื อเพื+อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุ มชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา จํานวน 4 โครงการ
จุดอ่ อน : แนวทางการพัฒนา :
มีการพัฒนาโครงการที+ให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคมและชุ มชนหรื อเพื+อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติได้อย่างครอบคลุม
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.1
5.3.2
5.3.3
โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนวัดโฆษิตาราม
5.3.4
โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อค
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ตัวบ่ งชีHที5 5.4 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 85

ผลการดําเนินการ :
1. มีการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่าง
ครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน เช่น จัดทําเป็ นโครงการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ตลอดจนจัดฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ 2 โครงการ (5.4.1)โดยได้ค่าเฉลี+ยความพึงพอใจในการใช้
บริ การของทั6ง 4 โครงการเท่ากับร้อยละ 75.66 จากจํานวนผูเ้ ข้าอบรมที+ตอบแบบสอบถามทั6งสิ6 นใน 4
โครงการจํานวน 0000 คน คิดเป็ นชาย 00 คน และคิดเป็ นหญิง 00 คน
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.4
ร้อยละ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.4
ร้อยละ
85 %
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
5.4.1
5.4.2

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที5 5.5

จํานวนแหล่ งให้ บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที5ได้ รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดําเนินการ :
1. มีการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่าง
ครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน เช่น จัดทําเป็ นโครงการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ตลอดจนจัดฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิจาํ นวน 2 โครงการ ซึ+ งจัดต่อเนื+องทุกๆ ปี (5.5.1-5.5.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
5.5
แหล่ง
1 แหล่ง
1 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.5
แหล่ง
1 แหล่ง
≥ 2 แหล่ง
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
ปี การศึกษา 2552 เป้าหมาย
1 แหล่ง
ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
ได้มี ก ารให้บ ริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คมตามแผนหรื อโครงการในการให้บ ริ ก ารวิช าการอย่า ง
ครบถ้วนตามพันธกิ จของสถาบัน เช่ น จัดทํา เป็ นโครงการเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ ตลอดจนจัดฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ 2 โครงการอย่างครบถ้วนตามแผนและต่อเนื+ องจนได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ
จุดอ่ อน :
เนื+องจากมีจาํ นวนภาระงานมาก และงานในการจัดโครงการมาก
แนวทางการพัฒนา :
ควรมี ก ารเพิ+ม จํานวนบุ คคลากรด้า นการบริ การวิชาการและแยกเป็ นศูนย์บริ การย่อยขึ6 นใน
โปรแกรมวิชาเพื+องายต่อการบริ หารจัดการ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.5.1
คําสั+งแต่งตั6งศูนย์บริ การทางบัญชี
5.5.2
5.5.3
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที5 5

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่ สังคมตามเป้ าหมายของ
สถาบัน
มีการนําความรู ้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิ จของ
สถาบัน
ร้ อยละของอาจารย์ป ระจํา ที+ มี ส่ ว น
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม เป็ นที+ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอกสถาบัน เป็ น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พ
ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา
ร้ อ ยละของกิ จกรรมหรื อ โครงการ
บริ การทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที+
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ของสัง คม
ชุ ม ชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา

5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

-

3

-

-

3

-

3

-

-

3

-

-
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ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

5.4

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
จํานวนแหล่ งให้บริ การทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ ที+ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ
(เฉพ าะ ส ถ าบั น ที+ เน้ น ก ารผลิ ต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
เฉลีย5

5.5

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

1

-

-
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องค์ ประกอบที5 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีHที5 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที+ชดั เจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองรับ
2. มี การกําหนดกิ จกรรมหรื อโครงการที+ เป็ นประโยชน์ส อดคล้องกับแผนงานและมี การ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื+อง
3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื+นๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั6งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื+ อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี+ ยวชาญ และมีผลงานเป็ นที+
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที+
หรื อเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม ในระดับต่างๆ มีความร่ วมมือในการให้การบริ การ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
1.โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ(การบัญชี )ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดย มีจดั โครงการ
ด้ า นทํา นุ บ ํา รุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมในระดั บ โปรแกรมวิ ช าฯ มี 4 โครงการ (6.1.1.1),(6.1.1.2),
(6.1.1.3),(6.1.1.4)
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2.โปรแกรมวิ ช าฯ ได้มี ก ารจัด โครงการโดยได้ไ ปร่ ว มกับ คณะวิ ท ยาการจัด การและทาง
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดกิ จกรรมหรื อโครงการที+เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื+อง (6.1.2.1)
3.โปรแกรมวิชาฯ ได้มีการบูรณาการงานด้านการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับโครงการต่างๆ
อาทิ เ ช่ น ได้นํา การทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรมมาใช้ ใ นโครงด้า นการปฐมนิ เ ทศและปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ
(6.1.3.1),(6.1.3.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
6.1
ระดับ
ระดับ 3
2 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
6.1
ระดับ
ระดับ 3
ระดับ 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ระดับ 3

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(การบัญชี ) มีการวางแผนการทํานุ บาํ รุ งด้านศิ ลปวัฒนธรรม
ร่ วมกับคณะวิทยาการจัดการและของมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาฯมีการพัฒนาการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมโดยการเพิ+มโครงการด้านการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรมตั6งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพนักศึกษาใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรมและการกีฬา
6.1.1.2 โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา สื+ อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
6.1.1.3 โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคีเพื+อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และเด็กกําพร้า
6.1.1.4 โครงการจัดค่ายกิจกรรมบัญชีสัมพันธ์เพื+อฟื6 นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ+ งแวดล้อม
6.1.2.1 กําหนดการจัดการโครงการกิ จกรรมของโปรแกรมวิชาฯ และโครงการ/กิ จกรรม
ของคณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
6.1.3.1 โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพนักศึกษาใหม่ส่งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรมและการกีฬา
6.1.3.2 โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา สื+ อสารนันทนาการและสื บสานวัฒนธรรมไทย
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ตัวบ่ งชีHที5 6.1.1 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ มเอกลักษณ์ ศิ ลปะ
และวัฒนธรรมต่ อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 14

คะแนน 2
15 – 19

คะแนน 3
≥ 20

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ(การบัญชี ) มีจดั โครงการด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับ โปรแกรมวิ ช าฯ มี 4 โครงการ (6.1.1.1), (6.1.1.2),(6.1.1.3),(6.1.1.4) และไปร่ ว มกับ คณะ
วิทยาการจัดการและทางมหาวิทยาลัยมีจาํ นวน 9 โครงการ(6.1.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
6.1.1
ร้อยละ

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
6.1.1
ร้อยละ
2.48
15 %
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
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จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
-

รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง

สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที5 6

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

6.1

มี ระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและสร้ างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
เฉลีย5

6.1.1

คะแนน
สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
2

สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

การบรรลุ
เป้าหมาย

3

3

-

2.5

1.5

-
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องค์ ประกอบที5 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชีHที5 9.1 มี ร ะบบและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพภายในที5 เ ป็ นส่ วนหนึ5 งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในที+เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน
2. มี ก ารกํา หนดนโยบายและให้ค วามสําคัญ เรื+ อ งการประกัน คุ ณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมี ส่วนร่ วมจากภาคีท6 งั ภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มี ก ารกํา หนดมาตรฐาน ตัว บ่ ง ชี6 และเกณฑ์ คุ ณ ภาพที+ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื+นๆ ที+เกี+ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพที+ครบถ้วน ทั6งการควบคุ มคุ ณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื+องเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที+มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
6. มี ร ะบบฐานข้อ มู ล และสารสนเทศที+ ส นับ สนุ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและใช้
ร่ วมกันระดับบุคคลภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั6ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก
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ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังนี6
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที+เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
โปรแกรมวิชาฯ จากคู่มือประกันคุณภาพ (9.1.1.1)
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให้ ค วามสํ า คั ญ เรื+ องการประกั น คุ ณ ภาพจากคณะ
กรรมการบริ หาร
ของโปรแกรมวิชาฯ ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท6 งั ภายในและภายนอกโปรแกรมวิชาฯ โดย
มีการแต่งตั6งคณะกรรมการดําเนินการของโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยฯ (9.1.2.1)
3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี6 และเกณฑ์คุณภาพที+สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื+นๆ ที+เกี+ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก ในคู่มือประกันคุณภาพ
(9.1.3.1)
4.
มีการดําเนิ นการตามกระบวนการของการประกันคุ ณภาพภายในที+เป็ นส่ วนหนึ+ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา ทั6งการควบคุ มคุ ณภาพ โดยตั6งกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื+ องเป็ นประจําของโปรแกรมวิชาฯ เมื+อจัดทําการประกันคุณภาพเรี ยบร้ อย
แล้ว ต้องดํา เนิ นการรายงานการประกันคุ ณ ภาพส่ ง ให้ค ณะกรรมการเพื+ อพิ จารณาต่ อไป (9.1.4.19.1.4.2)
5. มีการนําผลการประกันคุ ณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงาน จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 พบว่า โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มีคะแนนใน
องค์ป ระกอบด้า นการวิจยั และบริ ก ารวิช าการอยู่ใ นเกณฑ์ต+ าํ ทาง โปรแกรมวิช าการบัญชี ได้เพิ+ม
จํานวนโครงการที+ เกี+ ยวกับสั มมนาวิชาการ (อบรบCPD) เพื+อเป็ นการให้บริ ก ารด้านวิชาการที+ ครบ
สมบูรณ์มากขึ6นและพัฒนาเพิ+มขึ6น (9.1.5.1-9.1.5.6)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการ
ดําเนินงาน
9.1
ระดับ
5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH
ชนิดเกณฑ์
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
มาตรฐาน
ปี การศึกษา 2551
2552
9.1
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง:
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
การบรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี ) ได้จดั โครงการสัมมนาวิชาการ (อบรบCPD) เพื+อ
เป็ นการให้บริ การด้านวิชาการเพิ+มขึ6น และมีการดําเนินงานตามกระบวนการอย่างต่อเนื+องทุกปี
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชาการบัญชี นําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงานและพัฒนา
อย่างต่อเนื+อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 คู่มือประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาการบัญชี
9.1.2.1 คําสั+งแต่งตั6งคณะกรรมการดําเนินการของโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยฯ
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาการบัญชี
9.1.4.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2550 – 2552
9.1.4.2 คําสั+งแต่งตั6งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาฯ
9.1.5.1 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องการวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
9.1.5.2 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 35
9.1.5.3 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื+ องแนวทางการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานที+ 32
9.1.5.4 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื+ องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี
9.1.5.5 โครงการสัมมนา 25 เม.ย
9.1.5.6 โครงการสัมมนา 9 พ.ค. (อ.วี)
9.1.5.7 โครงการสัมมนา
9.1.5.8 โครงการสัมมนา
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ตัวบ่ งชีHที5 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที+นกั ศึกษาดําเนินการและใน
ส่ วนที+นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที+เกี+ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื+อง
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
4 – 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
ดังนี6
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษาในคู่มือนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 2552 หน้า 25 (9.2.1.1)
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
โดยจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ (9.2.2.1) อ.พิมพ์
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3. โปรแกรมวิชามีการวางแผนและกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยเริ+ มจากการจัดอบรมชี6 แจงหลักสู ตรและการประกันคุ ณภาพนักศึ กษาและโครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที+ (9.2.3.1-9.2.3.2)
4.
นักศึกษาได้นาํ หลักเกณฑ์รวมถึ งแนวทางปฏิ บตั ิ ที+ดีของการทําประกันคุ ณภาพของ
นักศึกษามาใช้อาทิเช่นในทุกโครงการที+จดั ทําขึ6นนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการทําเล่มประกันคุณภาพ
และได้มีการทําแบบประเมินแบบครบถ้วนทั6ง 4 ด้านตัวอย่างเช่นโครงการอบรม CPD (9.2.4.1-9.2.4.5)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
9.2
ระดับ
4
2 คะแนน
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH
ชนิดเกณฑ์
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ผลการ
การบรรลุเป้าหมาย
มาตรฐาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ดําเนินงาน
9.2
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
บรรลุเป้ าหมาย
ระดับ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง:
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพทั6งระดับโปรแกรมวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
ในระดับโปรแกรมวิชาฯ ได้มีการจัดโครงการที+ส่งเสริ มความรู ้เพิ+มเติมด้านการประกันคุณภาพ
และสร้างระบบเครื อข่ายภายในสถาบันและระหว่างสถาบันแต่ในระดับนักศึกษายังคงต้องมีการพัฒนา
ต่อไป
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.2.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2552 หน้า 29
9.2.2.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ อ.พิมพ์
9.2.3.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ อ.พิมพ์
9.2.3.2 อบรมชี6แจงหลักสู ตรและประกันคุณภาพนักศึกษา
9.2.4.1 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องการวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
9.2.4.2 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 35
9.2.4.3 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื+ องแนวทางการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานที+ 32
9.2.4.4 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื+ องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี
9.2.4.5 โครงการสัมมนา 25 เม.ย(อ.วี)
9.2.4.6 โครงการสัมมนา 9 พ.ค. (อ.วี)
9.1.5.7 โครงการสัมมนา (อ.วี)
9.1.5.8 โครงการสัมมนา (อ.วี)
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ตัวบ่ งชีHที5 9.3 ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรม
วิชา และคณะอย่างต่อเนื+อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะ
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที+เกี+ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที+กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนื+อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที+หน่วยงานพัฒนาขึ6น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที+ดี
เพื+อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื+นๆ
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี ) มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาฯ คณะ และสถาบันอย่างต่อเนื+องดังนี6
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชาฯอย่างต่อเนื+อง (9.3.1.1- 9.3.1.2)
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
โปรแกรมวิชาฯ (9.3.2.1)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที+เกี+ยวข้องภายในเวลาที+
กําหนด(9.3.3.1)
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4. สื บเนื+องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 พบว่าคณะวิทยาการจัดการ มี
คะแนนในองค์ประกอบด้านการวิจยั และบริ การวิชาการอยู่ในเกณฑ์ต+ าํ ทาง โปรแกรมวิชาการบัญชี
ได้จดั โครงการสัมมนาวิชาการ (อบรบCPD) เพื+อเป็ นการให้บริ การด้านวิชาการเพิ+มขึ6 น (9.3.4.19.3.4.9)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.3
ระดับ
4

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีก5 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH
ชนิดเกณฑ์
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
มาตรฐาน
ปี การศึกษา 2551
2552
9.3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ
สรุ ปผลการประเมินตนเอง:
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 4

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี) มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาฯ อย่างต่อเนื+อง มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษาโดยจัดอบรมหลักสู ตรและชี6แจงการประกันคุณภาพนักศึกษา มีระบบ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
โดยจัดโครงการ
ศึกษาดูงานนักศึกษาเพื+อส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้
จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชาการบัญชี ขาดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที+หน่วยงานพัฒนาขึ6นหรื อมี
การจัดทําแนวปฏิบตั ิที+ดี เพื+อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั โปรแกรมวิชาอื+นๆ
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิ ช าการบัญ ชี จะนํา ผลการประเมิ น ไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น งานของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื+ อง และจัดทํานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที+ หน่วยงานพัฒนาขึ6น หรื อมี
การจัดทําแนวปฏิบตั ิที+ดี เพื+อการเป็ นแหล่งอ้างอิง ให้กบั โปรแกรมวิชาอื+นๆ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1.1 คําสั+งแต่งตั6งคณะกรรมการดําเนินการของโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยฯ
9.3.1.2 คู่มือประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาการบัญชี ปี การศึกษา 2552
9.3.2.1 แผนยุทธ์ศาสตร์ ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี ปี การศึกษา 2552
9.3.3.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2550 - 2552
9.3.4.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ อ.พิมพ์
9.3.4.2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ (9.2.2.1) อ.พิมพ์
9.3.4.3 อบรมประกันคุณภาพนักศึกษาและชี6แจงหลักสู ตร
9.3.4.4 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องการวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
9.3.4.5 โครงการสัมมนาวิชาการเรื+ องงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 35
9.3.4.6 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื+ องแนวทางการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานที+ 32
9.3.4.7 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื+ องการพัฒนาและการออกแบบระบบบัญชี
9.3.4.8 โครงการสัมมนา 25 เม.ย
9.3.4.9 โครงการสัมมนา 9 พ.ค. (อ.วี)
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที5 9
คะแนน
ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

9.1

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที+เป็ นส่ วนหนึ+ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และ
ทัก ษะด้า นการประกัน คุ ณ ภาพแก่
นักศึกษา
ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย5

9.2

9.3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

การบรรลุ
เป้าหมาย

2

-

-

3

-

-

-

2.67
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สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้ าหมาย และแผนการ
พัฒนา
โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี ) สรุ ป ผลการประเมิ นจุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน แนวทาง
ปรั บปรุ งพัฒนา รวมทั6งกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานระยะสั6น ระยะยาวในอนาคต และกําหนด
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ ในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย จําแนกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
และ จําแนกตามแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี6
ตารางที5 1 ตารางสรุ ปผลการประเมิ น จุ ด แข็ง จุ ดอ่ อน แนวทางปรั บปรุ งพัฒนา เป้าหมาย และ
แผนการพัฒ นายุ ทธศาสตร์ โปรแกรมวิช าการบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี ) จํ า แนกตาม
องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที5 1
ปรัชญา
ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ

2.5

โปรแกรมวิช าฯ มี การ
กํ า ห น ด ป รั ช ญ า
ปณิ ธ าน วัตถุ ประสงค์
และแผนการ
ดํ า เนิ นงา น แ ต่ ก า ร
ติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมิ นผล ยังไม่
ต่อเนื+อง

1 ปี

จะนําผลการประเมิน
และการวิเคราะห์ มา
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก ล
ยุ ท ธ์ แ ละแผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง
ต่อเนื+อง

องค์ ประกอบที5 2
การเรี ยน
การสอน

1.5

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี
หลัก สู ตรบัญชี บ ณ
ั ฑิ ต
ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณา
จากสภาวิ ช าชี พ การ
บั ญ ชี และสกอ. แต่
ขาดการดําเนินงานตาม

1 ปี

นํา ผลการวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการ
บริ หารหลักสู ตร
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องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

โปรแกรมวิช าฯ มี การ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ กั บ
นัก ศึ ก ษาทุ ก กิ จ กรรม
แต่ ย ัง ไม่ มี ก ารนํ า ผล
การประเมินคุณภาพมา
พัฒนา
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี
กิ จ กรรมที+ ใ ห้ บ ริ การ
วิชาการแก่สังคม แต่ยงั
มีจาํ นวนน้อย

1 ปี

นํ า ผลการประเมิ น
คุ ณ ภ า พ ม า
พั ฒ น า ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ กั บ
นักศึกษา

1 ปี

มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประชุ มเพื+ อ นํ า ผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า
ปรั บปรุ ง การบริ ก าร
วิชาการแก่สังคม

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี
แผ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับ
คณะวิ ท ยาการจัด การ
และมหาวิ ท ยาลัย แต่
จํา นวนโครงการทํา นุ
บํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ของโปรแกรมวิชาฯยัง
มีจาํ นวนน้อย
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี
ระบบกลไกการ

1 ปี

ขั6 น ต อ น แ ล ะ ก า ร
ปรั บ ปรุ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที5 3
กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา

1.5

องค์ ประกอบที5 5
การบริ การ
วิชาการแก่สังคม

1.67

องค์ ป ระกอบที5 6 การ
ทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

1

องค์ ประกอบที5 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ

2.67

1 ปี

นํ า ผลการประกั น
คุ ณภาพ มาพั ฒ น า
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องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประเมิน

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ที+
เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ดําเนินงาน
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ภาคผนวก
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รายการหลักฐานแสดง
องค์ประกอบที+ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1.1 คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
หน้า 25 ปี การศึกษา 2551
1.1.2.1 กลยุทธ์และแผนงาน โปรแกรมวิชาการบัญชี
1.1.2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
1.1.2.3 โครงการสัมมนาพิจารณ์หลักสู ตรตัวอย่างปริ ญญาตรี ทางการบัญชี
1.1.3.1 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมของ โปรแกรมวิชาการบัญชี
1.1.4.1 ตัวอย่างหลักฐานโครงการ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี ) ปี การศึกษา 2551(
ใช้ร่วมกับตัวชี6วดั อื+นๆด้วย)
1.1.5.1 ตัวอย่างรายงานผลการอบรม/สัมมนา/โครงการ(ใช้ร่วมกับตัวชี6วดั อื+นๆด้วย)
1.1.6.1 ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบัญชีปี 2552 ตามแนวพระราชดํารัส คณะ
1.1.7.1 ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบัญชีปี 2551 – 2555 แผน 5ปี
1.2.1.1 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี(ใช้ร่วมกับตัวชี6วดั อื+นๆด้วย)
1.2.1.2 ตัวอย่างหลักฐานโครงการที+ดาํ เนินการในปี การศึกษา 2551(ใช้ร่วมกับตัวชี6วดั อื+นๆด้วย)
องค์ ประกอบที5 2 การเรียนการสอน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 รายงานการสัมมนาศึกษาทิศทางการพัฒนาหลักสู ตร (โครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี)
2.1.1.2 การประชุ ม เพื+อวิภาคหลัก สู ตร (โครงการสั มมนาพิ จารณ์ หลัก สู ตรตัวอย่า งปริ ญญาตรี
ทางการบัญชี)
2.1.1.3 เอกสารผ่านการอนุมตั ิจาก สกอ.
2.1.1.4 คู่มือนักศึกษาปี 2551
2.1.2.1 คู่มือนักศึกษาปี 2551
2.1.2.2 แผนการรับนักศึกษาและแผนอัตรากําลัง 5 ปี
2.1.3.1 โครงการสัมมนาพิจารณ์หลักสู ตรตัวอย่างปริ ญญาตรี ทางการบัญชี(หลักสู ตรต้นแบบ)
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หมายเลข
2.1.3.2
2.1.4.1
2.1.5.1
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.1(1)
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.4.1
2.2.5.1
2.2.6.1
2.2.1.(1)
2.2.1.(2)
2.2.2.1.1
2.2.2.1.2
2.2.2.1.3
2.2.2.1.4
2.2.2.2.1
2.2.2.3.1

หลักฐานแสดง
เอกสารการกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เอกสารรายงานภาวะการมีงานทํา 2551 (N/A)
รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลบัณฑิต (N/A)
หลักสู ตรที+ได้รับการรับรองจาก สกอ.
หนังสื อรับรองหลักสู ตร สภาวิชาชีพ
เอกสารรายงานการมีงานทําของบัณฑิต
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
โครงการสัมมนาพิจารณ์หลักสู ตรตัวอย่างปริ ญญาตรี ทางการบัญชี
ตัวอย่างแนวการจัดการเรี ยนรู ้
ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
DVD
ตัวอย่างแนวการจัดการเรี ยนรู ้
ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
DVD
ตัวอย่างแนวการจัดการเรี ยนรู ้
ข้อสอบรายบุคคล
ตัวอย่างแบบประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชา
DVD สื+ อการเรี ยนการสอน
ตารางแสดงค่าเฉลี+ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนของอาจารย์(CD)
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
แนวการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
คู่มือนักศึกษาปี 2551 หน้า 37
รายงานเดี+ยว (ของนักศึกษา)
แนวการสอนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เน้น learning by doing และตัวอย่างvcd ที+
เด็กทํา
2.2.2.4.1 เอกสารประกอบการสอน, DVD , Powerpoint
2.2.2.5.1 ตัวอย่างแบบประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชา
2.2.2.6.1 ตัวอย่างแบบประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชา
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หมายเลข
2.3.1.1
2.3.2.1
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.4.(1)
2.5.1
2.5.1.1
2.6.1

หลักฐานแสดง
รายงานการวิภาคแผนยุทธศาสตร์ และหลักสู ตร(อ ผ่องใส)
ผลงานการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอน cd
โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนใหมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในกาบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
ข้อมูลนักศึกษาเทียบเท่าจากทางมหาวิทยาลัย หรื อตาราง FTES
คู่มือนักศึกษา 2551 หน้า 25
คู่มือนักศึกษา 2551 หน้า 25
คู่มือนักศึกษา 2551 หน้า 25
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องค์ ประกอบที5 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 ระเบียนประวัตินกั ศึกษา ชั6นปี ที+ 1
3.1.1.2 แบบฟอร์ มสัมภาษณ์การขอทุนของนักศึกษาชั6นปี ที+ 1
3.1.2.1 โครงการขอครุ ภณั ฑ์โปรแกรมบัญชี
3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ บริ ษทั สยามบรรจุภณั ฑ์(1998) จํากัด
3.1.3.2 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ ณ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด
3.1.3.3 สัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริ ษทั ไทยนํ6าทิพย์ จํากัด
3.1.3.4 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.เพชรบุรี
3.1.3.5 โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
3.1.3.6 โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษารุ่ นปี 48
3.1.3.7 โครงการบัญชีส+ิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าชายเลน
3.1.4.1 คําสั+งแต่งตั6งอาจารย์ที+ปรึ กษา
3.1.4.2 ตารางเรี ยนนักศึกษา ที+มีชว+ั โมง Home Room
3.1.5.1 Web Side ของมหาวิทยาลัย
3.1.6.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
3.1.6.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3.1.6.3 โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
3.1.6.4 โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
3.1.6.5 โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
3.1.7.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
3.1.7.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3.1.7.3 โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
3.1.7.4 โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
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หมายเลข
3.1.7.5
3.2.1.1
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.2.7
3.2.2.8
3.2.2.9
3.2.2.10
3.2.2.11
3.2.2.12
3.2.2.13
3.2.2.14
3.2.2.15
3.2.2.16
3.2.2.17
3.2.2.18
3.2.2.19
3.2.2.20

หลักฐานแสดง
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
แผนการดําเนินงานปี 2551 หรื อแผนการจัดโครงการ หรื อ แผนของมหาวิทยาลัย
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ บริ ษทั สยามบรรจุภณั ฑ์(1998) จํากัด
สัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
สัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้านต้นทุนให้
มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ ณ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด
สัมมนา เรื+ อง เทคนิคการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์งบการเงิน
เพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการอบรมธุ รกิจ SMEs กับการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร
โครงการอบรมการค้นหาข้อมูลภาษีสาํ หรับงานบัญชีตามประมวลรัษฏากร 2551 โดยอาศัย
ระบบสารสนเทศ
สัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การบริ หารและ
ควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการจัดสอบประมวลผลความรู ้ก่อนจบของนักศึกษาชั6นปี ที+ 4 โปรแกรมวิชาการบัญชี
โครงการสรุ ปผลและแลกเปลี+ยนความรู ้ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
โครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษาและชี6แจงหลักสู ตร
โครงการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และการเงิน “AutoFlight”
โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีและการเงิน “Quick Book 2006”
สัมมนาและศึกษาดูงานของนักศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.พป. ณ บริ ษทั ไทยนํ6าทิพย์ จํากัด
โครงการอบรมภาษีอากรเกี+ยวกับการบัญชี
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีร่วมกับคณะฯ
โครงการพี+ติวน้อง การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที+ ณ รุ่ งเรื องรี สอร์ ท จ.เพชรบุรี
โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษารุ่ นปี 48
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หมายเลข
3.2.2.21
3.2.2.22
3.2.2.23
3.2.2.24
3.2.3.1
3.2.1-1
3.2.1-2

หลักฐานแสดง
โครงการห้องสมุดนี6พี+ให้นอ้ ง ปี 2 ณ โรงเรี ยนบ้านยางโทน
โครงการห้องสมุดนี6พี+ให้นอ้ ง ปี 2 ณ โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
โครงการบัญชีส+ิ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าชายเลน
โครงการแข่งขันวิชาการงานนวัตกรรมเทิดพระเกียรติ
สรุ ป การประเมิ น ผลโครงการต่ า ง ๆ หรื อ แบบประเมิ น โครงการ(อยู่ ท ้า ยเล่ ม 3.2.2.13.2.2.24)
ลายเซ็นนักศึกษาในการเข้าร่ วมจัดโครงการ(อยูท่ า้ ยเล่ม3.2.2.1-3.2.2.24)
จํานวนแบบประเมินโครงการของนักศึกษา(อยูท่ า้ ยเล่ม3.2.2.1-3.2.2.24)

องค์ ประกอบที5 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาฯ หรื อแผนยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ
5.1.1.2 แผนการจัดโครงการของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
5.1.2.1 คําสั+งแต่งตั6งคณะกรรมการศูนย์ธุรกิจที+ปรึ กษาเพื+อการพัฒนา
5.1.2.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.1.2.3 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.2.4 โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
5.1.2.5 โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
5.1.2.6 โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
5.1.3.1 หลัก เกณฑ์ ใ นการจัด โครงการและระเบี ย บในการเก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยในการให้บ ริ ก ารทาง
วิชาการแก่ สังคม(ระเบียบของมหาวิทยาลัยเรื+ องการเก็บค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การทาง
วิชาการ พ.ศ. 2549)
5.1.4.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.1.4.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.4.3 โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
5.1.4.4 โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
5.1.4.5 โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
5.1.5.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.1.5.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.5.3 โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
5.1.5.4
5.1.5.5
5.1.6.1
5.1.1.1.1
5.1.1.1.2
5.1.1.2.1
5.1.1.3.1
5.1.1.4.1
5.1.1.5.1
5.1.1.5.2
5.1.1.5.3
5.1.1.5.4

โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
คําสั+งแต่งตั6งอาจารย์นิเทศ
แผนยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
แผนการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษา
แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เอกสารทุนวิจยั 4 โครงการ
เอกสารทุนวิจยั 4 โครงการ
โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
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หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.5.5 โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
5.1.2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
5.1.2.1.2 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.1.2.1.3 แผนการจัดกิจกรรมหรื อโครงการของนักศึกษา
5.1.2.2.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
5.1.2.2.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.2.2.3 โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
5.1.2.2.4 โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
5.1.2.2.5 โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
5.1.2.2.6 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนบ้านยางโทน
5.1.2.2.7 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนชุมชนชนบท
- โรงเรี ยนบ้านหนองไผ่
5.1.2.3.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
5.1.2.4.1 ผลงานวิจยั เรื+ อง ปั จจัยที+ส่งผลต่อการบริ หารจัดการธุ รกิจกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม
5.1.2.4.2 ผลงานวิจยั เรื+ อง การใช้ประโยชนจากข้อมูลทางบัญชี ของธุ รกิ จขนาดย่อม เพื+อกําหนด
รู ปแบบบัญชี กรณี ศึกษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม
5.2.1.1.1 คําสั+งแต่งตั6งกรรมการประเมินศูนย์พฒั นาสังคม
5.2.1.1.2 สัญญาจ้างผูป้ ระเมินการพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
5.2.1.1.3 คําสั+งแต่งตั6งกรรมการสถานศึกษาขั6นพื6นฐานโรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา และโรงเรี ยนอนุ บาลศิ
ริ วรรณ
5.2.1.1.4 คําสั+งแต่งตั6งกรรมการตัดสิ นประกวดหนูนอ้ ยสงกรานต์ตาํ บลลําพญา
5.2.1.1.5 คําสั+งแต่งตั6งกรรมการชุมชนสระบัว ของเทศบาลนครนครปฐม
5.3.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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หมายเลข

หลักฐานแสดง

5.3.2

โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนใหมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในกาบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หารด้าน
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เทคนิ คการจัดทํางบการเงิน และการจัดทํารายงานข้อมูล วิเคราะห์
งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลื อ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน

5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
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องค์ ประกอบที5 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
6.1.1.2 โครงการปั จฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม
6.1.2.1 กําหนดการจัดการโครงการกิ จกรรมของโปรแกรมวิชาฯ และโครงการ/กิ จกรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
6.1.3.1 โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
6.1.3.2 โครงการปั จฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม
6.1.1-1 โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
6.1.1-2 โครงการปั จฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม
6.1.1-3 สมุดกิจกรรมนักศึกษา ปี 2551 (ภาคปกติ)
6.1.2.1 โครงการปฐมนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม
6.1.2.2 โครงการปั จฉิ มนิเทศและส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม กีฬาและศิลปวัฒนธรรม
6.1.2.3 สมุดกิจกรรมนักศึกษา ปี 2551 (ภาคปกติ)
6.1.3.1 ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษา
6.1.3.2 สมุดกิจกรรมนักศึกษา
องค์ ประกอบที5 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1 คู่มือประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาการบัญชี
9.1.2.1 คําสั+งแต่งตั6งคณะกรรมการดําเนินการของโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยฯ
9.1.3.1 คู่มือประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาการบัญชี
9.1.4.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2549 – 2550
9.1.4.2 คําสั+งแต่งตั6งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาฯ
9.1.5.1 โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
9.1.5.2 โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
9.1.5.3 โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง เทคนิ ค การจัด ทํา งบการเงิ น และการจัด ทํา รายงานข้อ มู ล
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

103

หมายเลข
9.1.5.4
9.1.5.5
9.2.1.1
9.2.2.1
9.2.3.1
9.2.3.2
9.2.4.1
9.2.4.2
9.2.4.3
9.2.4.4
9.2.4.5
9.3.1.1
9.3.1.2
9.3.2.1
9.3.3.1
9.3.4.1
9.3.4.2
9.3.4.3
9.3.4.4

หลักฐานแสดง
วิเคราะห์งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสัมมนา เรื+ อง งบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2551 หน้า 29
โครงการจ้างนักศึกษาเพื+อส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ระหว่างเรี ยน
โครงการจ้างนักศึกษาเพื+อส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ระหว่างเรี ยน
อบรมประกันคุณภาพนักศึกษาและชี6แจงหลักสู ตร
โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง เทคนิ ค การจัด ทํา งบการเงิ น และการจัด ทํา รายงานข้อ มู ล
วิเคราะห์งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
โครงการสัมมนา เรื+ อง งบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
คําสั+งแต่งตั6งคณะกรรมการดําเนินการของโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยฯ
คู่มือประกันคุณภาพ โปรแกรมวิชาการบัญชี
แผนยุทธ์ศาสตร์ ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2549 - 2550
โครงการสัมมนา เรื+ อง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื+อกระตุน้ เศรษฐกิจปี 2551
โครงการสัมมนา เรื+ อง การวางระบบบัญชี ตน้ ทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการบริ หาร
ด้านต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสั ม มนา เรื+ อ ง เทคนิ ค การจัด ทํา งบการเงิ น และการจัด ทํา รายงานข้อ มู ล
วิเคราะห์งบการเงินเพื+อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุ รกิจ
โครงการสัมมนา เรื+ อง เจาะลึ กมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 31 เรื+ องสิ นค้าคงเหลือ (การ
บริ หารและควบคุมภายในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบ)
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หลักฐานแสดง
9.3.4.5 โครงการสัมมนา เรื+ อง งบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 35 การนํา เสนองบ
การเงิน
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ข้ อมูลพืนH ฐาน ประจําปี การศึกษา 2552
รายการ
องค์ ประกอบที5 1 (ใช้รอบงบประมาณ)
• จํานวนตัวบ่งชี6ของ แผนปฏิบตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ
• จํานวนตัวบ่งชี6ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ที+บรรลุเป้ าหมาย

องค์ ประกอบที5 2
• จํานวนหลักสู ตรที+เปิ ดสอนทั6งหมด
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ก )
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ข )
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรที+มี จํานวนและคุณวุฒิ อาจารย์เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสู ตร
พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบตั ิที+เกี+ยวข้อง
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาที+ อาจารย์มีภาระงานที+ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
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ข้ อมูล
34
24

2 หลักสู ตร

2 หลักสู ตร

-
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รายการ

ข้ อมูล

• จํานวนหลักสู ตร บัณฑิตศึกษาที+ นักศึกษาปฏิบตั ิตาม เกณฑ์สาํ เร็ จ การศึกษาครบถ้วน
ตามที+ระบุในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก

-

• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที+ได้งานทํา ตรงสาขาที+สาํ เร็ จ การศึกษา

ร้อยละ 76

• ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยนในเรื+ อง คุณภาพการสอนและ สิ+ งสนับสนุน
การ เรี ยนรู ้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี+ยทุก หลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนหลักสู ตรที+ จัดทําขึ6นใหม่หรื อที+ ปรับปรุ งและจํานวน หลักสู ตรที+ยงั ไม่มีการ
ปรับปรุ งซึ+ งมีโครงการ หรื อกิจกรรมที+บุคคล ชุมชน องค์กร ภายนอกมีส่วนร่ วม
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก

N/A
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• จํานวนนักศึกษา รวมทุกหลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ) ……………………………………………………….
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ) ………………………………………………………
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ) …………………………………………
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)

ข้ อมูล

310
230

307.06

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั6งหมดเมื+อปรับค่ามาเป็ นปริ ญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)
• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที+ไม่มี ตําแหน่งวิชาการ

6

• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที+มี ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที+มี ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที+มี ตําแหน่งศาสตราจารย์

2
-
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ข้ อมูล

• จํานวนอาจารย์ ประจําระดับบัณฑิต ศึกษาที+มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที+จะเป็ น อาจารย์ที+
ปรึ กษา วิทยานิพนธ์ (เฉพาะที+ ปฏิบตั ิงานจริ ง)
• จํานวนอาจารย์ ประจําระดับ บัณฑิตศึกษาที+ทาํ หน้าที+เป็ นที+ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั6งหมด
• จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนที+เป็ นนักวิจยั
• จํานวนนักวิจยั ที+ลา ศึกษาต่อ
• จํานวนอาจารย์ ประจําที+เข้าร่ วมประชุม วิชาการหรื อนําเสนอ ผลงานวิชาการ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
• จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที+ ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
• จํานวนผลงานวิจยั และ/หรื อนวัตกรรมการ เรี ยนการสอนของ คณาจารย์
• จํานวนบัณฑิตระดับ ปริ ญญาตรี ท6 งั หมด
• จํานวนบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ที+ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้า ศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที+ศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที+ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้า ศึกษาและได้งานทําและ
ประกอบอาชีพ อิสระหลังสําเร็ จ การศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที+ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้า ศึกษาและได้รับ เงินเดือน
เริ+ มต้น เป็ นไปตามเกณฑ์หลัง สําเร็ จการศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที+ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ+ มต้นสู งกว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที+ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ+ มต้นตํ+ากว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
• ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้ บัณฑิต (เทียบจากค่า 5
ระดับ)
• จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที+ สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที+ผา่ นมาทั6งหมดทุก

-
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•

•

•
•

•

ระดับการศึกษาที+ได้รับ รางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ+ งแวดล้อม
จํานวนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องที+นกั ศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที+ สําเร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที+ผา่ นมาทั6งหมดทุก ระดับการศึกษาที+ได้รับ ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
- ด้านวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ+ งแวดล้อม
จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าระดับ บัณฑิตศึกษาที+สาํ เร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที+ผา่ นมาทั6งหมดที+ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ระดับชาติหรื อนานาชาติจากผลงานวิจยั และ/หรื อวิทยานิ พนธ์
จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที+ สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที+ผา่ นมาทั6งหมดทุก
ระดับการศึกษาที+ได้รับ รางวัลด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
จํานวนศิษย์เก่าที+ สําเร็ จการศึกษาใน รอบ 5 ปี ที+ผา่ นมา ทั6งหมดทุกระดับ การศึกษา
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่า ทั6งหมดทุกระดับ การศึกษาที+ได้รับ รางวัล
ประกาศเกียรติ คุณยกย่องระดับชาติและ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
• จํานวนรางวัลประกาศ เกียรติคุณยกย่องที+ นักศึกษาปั จจุบนั และ ศิษย์เก่าทั6งหมดทุก
ระดับการศึกษาที+ได้รับ ในระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ+ งแวดล้อม
องค์ ประกอบที5 3
• ผลการประเมิน คุณภาพการให้บริ การ นักศึกษา (เทียบจาก ค่า 5 ระดับ)
• จํานวนโครงการ กิจกรรมนักศึกษาแยก ตามประเภทกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม วิชาการ
- จํานวนนักศึกษา ที+เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม กีฬาและการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ
- จํานวนนักศึกษา ที+เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์และ รักษาสิ+ งแวดล้อม

ข้ อมูล

-

3
9
95 %
1
95%
1

- จํานวนนักศึกษา ที+เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม นันทนาการ ที+เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที5 4
• จํานวนเงินสนับสนุน การวิจยั และงาน สร้างสรรค์(ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายนอก สถาบัน
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายใน สถาบัน

95%
1
1
-
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ข้ อมูล

• จํานวนอาจารย์ ประจําที+ได้รับทุนวิจยั (ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนที+ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน
- จํานวนที+ได้รับทุน จากภายในสถาบัน

-

• จํานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
- จํานวนผลงานที+ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ
- จํานวนผลงานที+ ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับ นานาชาติ
- จํานวนผลงานที+จดสิ ทธิ บตั รและ อนุสิทธิ บตั ร
- จํานวนผลงานที+ นําไปใช้ประโยชน์ระดับ ชาติหรื อนานาชาติ
• จํานวนบทความ วิจยั ที+ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูล

-

องค์ ประกอบที5 5
• จํานวนอาจารย์ประจําที+มีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการ
• จํานวนกิจกรรมหรื อ โครงการบริ การวิชาการ

1
3

• จํานวนแหล่ง ให้บริ การวิชาการและ วิชาชีพระดับชาติหรื อ นานาชาติ

N/A

• ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
องค์ ประกอบที5 6
• จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
• จํานวนผลงานหรื อ ชิ6นงานการพัฒนาองค์ ความรู ้และสร้าง มาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม

N/A

องค์ ประกอบที5 7
• จํานวนอาจารย์ประจํา(รวมนักวิจยั )ที+ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรื อ วิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอื+นๆ
• จํานวนรางวัลผลงาน วิชาการหรื อวิชาชีพ ระดับชาติหรื อนานาชาติ ที+อาจารย์ประจํา
ได้รับ

-
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รายการ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอื+นๆ
องค์ ประกอบที5 8 (ใช้รอบปี งบประมาณ)
• รายรับทั6งหมดของ สถาบัน
• รายรับจากการ บริ การวิชาการและ วิชาชีพ

ข้ อมูล

-

• ค่าใช้จ่ายทั6งหมด ของสถาบันโดยไม่ รวมครุ ภณั ฑ์ อาคาร สถานที+และที+ดิน

-

• ค่าใช้จ่ายด้าน ครุ ภณั ฑ์ อาคาร สถานที+และที+ดิน

-

• ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริ การวิชาการ และวิชาชีพ

-

• ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการทํานุบาํ รุ ง ศิลปวัฒนธรรม

-

• ค่าใช้จ่ายเพื+อ พัฒนาอาจารย์
• ค่าใช้จ่ายที+ใช้ใน ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์สารสนเทศ
• เงินเหลือจ่ายสุ ทธิ
• สิ นทรัพย์ถาวร
องค์ ประกอบที5 9
• ระดับความสําเร็ จ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของ
สกอ.

-
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องค์ ประกอบที5 1 ปรั ช ญา ปณิธ าน วั ต ถุ ประสงค์
และแผนดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน
และมี การกําหนดตัวบ่งชี6 เพื+อวัดความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2 ร้ อ ยละของการบรรลุ เ ป้ าหมายตามตัว บ่ ง ชี6
ของการปฏิบตั ิงานที+กาํ หนด
องค์ ประกอบที5 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและบริ หาร
หลักสู ตร
2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที+
ได้งานทําตรงสาขาที+สาํ เร็ จการศึกษา
2.1.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโทที+ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททั6งหมด
2.1.3 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาเอกที+ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ
จํ า นวนวิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั6งหมด
2.1.4 ร้อยละของหลักสู ตรที+ได้มาตรฐานต่อ
หลักสู ตรทั6งหมด

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ตัวบ่ งชีHทตี5 ้ องรายงานตามระบบประกันคุณภาพ

สกอ.
              

สกอ.

สกอ.
สมศ.

              

  
 



สมศ.












สมศ.

สมศ.
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2.2

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที+เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อ
คุ ณภาพการสอนของอาจารย์และสิ+ ง
สนับสนุ นการสอนของอาจารย์ และ
สิ+ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
2.3 มี โ ครงการหรื อกิ จ กรรมที+ ส นั บ สนุ น การ
พัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนซึ+ ง
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ป ระจําที+ มี วุฒิป ริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
2.6 สั ดส่ วนของอาจารย์ป ระจํา ที+ ดาํ รงตํา แหน่ ง
อ า จ า ร ย์ ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจํา
ทําการวิจยั เพื+อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที+ได้งาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 ร้ อยละของบัณ ฑิ ตระดับ ปริ ญญาตรี ที+ ไ ด้รับ
เงินเดือนเริ+ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
2.11 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

สกอ.  
สมศ.
 

สกอ.
  

สกอ.

 

สกอ.
 

สกอ.

สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
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2.12 ร้ อ ยละของนัก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ันและศิ ษ ย์เ ก่ า ที+
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในรอบ 5 ปี ที+ ผ่ า นมา ที+
ได้รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่องในด้า น
วิชาการ วิชาชี พ คุ ณธรรม จริ ยธรรม กี ฬา
สุ ข ภาพ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และด้ า น
สิ+ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.12.1 จํานวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการ
ของนั ก ศึ ก ษาที+ ไ ด้ รั บ รางวั ล ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี
องค์ ประกอบที5 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที+ ค รบถ้ว น
และสอดคล้องกับ คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ตที+
พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อย ล ะ ของนั ก ศึ ก ษ าที+ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที5 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ น
การผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สกอ.



สมศ.




สกอ.  
สกอ.





 





 





สมศ.

สกอ.
สกอ.













สกอ.
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4.3.1 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์ ข องสถาบัน ต่ อ จํา นวน
อาจารย์ประจํา
4.3.2 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที+ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายในสถาบัน ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที+ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายนอกสถาบันต่ อจํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.4 ร้ อ ยละของงานวิ จ ัย และงานสร้ า งสรรค์ ที+
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ได้ รั บ การจดทะเบี ย น
ทรั พย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ สิทธิ บตั ร หรื อ
นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ท6 งั ในระดับ ชาติ และใน
ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ า งสรรค์ ที+ ตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ และ/
ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทั6 ง ใ น
ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที5 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สมศ.

























สมศ.

สมศ.

สมศ.

สกอ.

สมศ.
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5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนําความรู ้และประสบการณ์ จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
5.1.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของ
สถาบัน
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที+มีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที+ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พ ใน
ระดับ ชาติ ห รื อ ระดับ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจํา
5.3 ร้อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการบริ การทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พที+ ต อบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
5.5 จํา นวนแหล่ ง ให้ บ ริ การทางวิ ช าการและ
วิชาชี พที+ ได้รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที+เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
องค์ ประกอบที5 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

 



 



 



  



 



สมศ.

สมศ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.  
สกอ.





 





รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

118

6.1

มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและ สร้ างเส ริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษา
องค์ ประกอบที5 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบั น ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
7.4 มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คลเพื+ อ พั ฒ นาและธํ า รงรั ก ษาไว้ ใ ห้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที+ เข้าร่ วม
ประชุ มวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร ทั6 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรประจํ า สาย
สนับสนุ นที+ ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชี พทั6งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื+ อการบริ หาร
การเรี ยนการสอน และการวิจยั

สกอ.

 



 



กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

สมศ.

สกอ.


  





สกอ. 
สกอ. 
สกอ.

  

    

  





  

    







  





  

สมศ.

สมศ.

สกอ.
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ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุ คลากร สกอ.
ภายนอกเข้ า มามี ส่ วนร่ วมใ นก ารพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํา ที+ ไ ด้ รั บ รางวัล สกอ.
ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชี พในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
7.8 มี ก ารนํา ระบบบริ หารความเสี+ ย งมาใช้ ใ น สกอ.
กระบวนการบริ หารการศึกษา
7.9 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการถ่ า ยทอดตัว บ่ ง ชี6 สกอ.
และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที5 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การ สกอ.
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่ า ใช้จ่ า ยและมู ล ค่ า ของสถาบันใน สมศ.
การบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ เพื+ อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 รายรับของสถาบันในการให้บริ การ สมศ.
วิช าการและวิชาชี พ ในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
8.1.3 ร้ อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที+ ใ ช้ สมศ.
ในการอนุ รักษ์พฒั นาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดําเนินการ
8.1.4 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรต่ อ จํา นวนนัก ศึ ก ษา สมศ.
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
7.6
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8.1.5 ค่าใช้จ่ายทั6งหมดต่อจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
8.1.6 ร้ อ ยละของเงิ น เหลื อ จ่ า ยสุ ทธิ ต่ อ
งบดําเนินการ
8.1.7 งบประ มาณสํ า หรั บการพั ฒ นา
ค ณ า จ า ร ย์ ท6 ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
8.1.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยทั6 งหมดที+ ใ ช้ ใ นระบบ
ห้ อ งสมุ ด คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
8.2 มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่ วมกัน
องค์ ประกอบที5 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายใน
ที+ เ ป็ นส่ ว นหนึ+ งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
9.2 มี ร ะบบและกลไกการให้ค วามรู ้ และทัก ษะ
ด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
องค์ ประกอบที5 10 องค์ ประกอบตามนโยบายรั ฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
10.2 ผลที+เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มี
ความรู ้ เจตนคติที+ดี ตลอดจนเกิ ดพฤติ กรรม
ตามคุณลักษณะที+พึงประสงค์ท6 งั 3 ด้าน

สมศ.
สมศ.




กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม5 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH


  

    

สมศ.




สมศ.


สกอ.



  



  

สกอ.
    

สกอ.
สกอ.

 

    

-

    


    

สกอ. 
สกอ.











รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

121

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชีHของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป้าหมาย

2.1.1

2.1.2

2.1.3

ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริ ญญาตรี ที+ ได้งานทําตรง
สาขาที+สาํ เร็ จการศึกษา
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาโทที+
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาโท
ทั6งหมด
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาเอกที+
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั6งหมด

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

85 %

85 %

85%

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

75 %

75 %

-

สมศ.

15 %

15 %

สมศ.

-

-

สถาบันวิจยั

ระดับ 5

สนอ.

ระดับ 5

สน.ส่ งเสริ มฯ

ระดับ 5

สน.ศิลปะ

สกอ.

สน.วิทยบริ การ

ที5มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที5 1 ป รั ช ญ า ป ณิ ธ า น
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1
มี ก ารกํา หนดปรั ช ญาหรื อปณิ ธ าน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุท ธ์ แผนดําเนิ น งานและมี ก าร
กํา หนดตัว บ่ ง ชี6 เพื+ อ วัด ความสํา เร็ จ
ของการดําเนิ นงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
1.2
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี6 ของการปฏิบตั ิงานที+กาํ หนด
องค์ ประกอบที5 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและ
บริ หารหลักสู ตร

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

ระ
ดับ
5
-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ
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สน.ศิลปะ

90 %

90 %

-

-

2.2

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

≥ 3.5

≥ 3.5

-

2.3

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

2.4

สกอ.

-10%

-10%

2.5

สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที+ มี วุ ฒิ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา

สกอ.

2.6

2.7
2.8

2.9

สถาบันวิจยั

สน.วิทยบริ การ

สมศ.

2.1.4

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สนอ.

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที+ ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ต่ อ ห ลั ก สู ต ร
ทั6งหมด
มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที+เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
2.2.1 ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์ แ ละสิ+ ง
สนั บ สนุ นการสอนของ
อาจารย์ และสิ+ ง สนับ สนุ น
การเรี ยนรู้
มี โครงการหรื อกิ จกรรมที+ สนับสนุ น
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอนซึ+ งบุ ค คล องค์ ก ร และชุ ม ชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเที ยบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

สน.ส่ งเสริ มฯ

ที5มา

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

90

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

ระดับ

-

-

-

-

กระบวน
การ
ผลผลิต

-

-

ระ
ดับ
4

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

+ 10%

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ป.เอก

ป.เอก

-

-

-

-

-

ปริ มาณ

>20%

>20%

ปั จจัย
นําเข้า

และ

และ

ป.ตรี < 5%

ป.ตรี < 5%

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

40%

40%
กระบวน
การ
กระบวน
การ

ระดับ

ผลผลิต

ปริ มาณ

+ 10%

%

สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที+ ด ํา รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

สกอ.

มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์
มี ระบบและกลไกสนั บ สนุ นให้
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทํ า ก า ร วิ จั ย เ พื+ อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที+
ได้ ง านทํา และการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

-

-

สกอ.

3 ข้อ

3 ข้อ

-

-

-

-

*

สกอ.

80 %

80 %

-

-

-

-

*
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ระดับ

ข้อ

เป้าหมาย
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ที5มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที+
ได้ รั บ เงิ น เดื อ นเริ+ มต้น เป็ นไปตาม
เกณฑ์
2.11 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.12 ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์
เก่ าที+ สําเร็ จการศึ กษาในรอบ 5 ปี ที+
ผ่านมา ที+ ได้รับ การประกาศเกี ยรติ
คุ ณ ยกย่อ งในด้า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม กี ฬ า สุ ข ภาพ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และด้ า น
สิ+ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ
2.12.1 จํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
งานวิชาการของนักศึ กษา
ที+ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี
(ชิ6นงาน)
องค์ ป ระกอบที5 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและ
ศิษย์เก่า

สกอ.

75 %

75 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

3.5

3.5

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

0.016

0.016

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

4 ชิ6น

1 ชิ6น

-

-

*

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 7

ระดับ 7

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

ระ
ดับ
7
ระ
ดับ
4

-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

≥ 60 %

≥ 60 %

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

2.10

3.2

มี ก ารส่ ง เสริ มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที+
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที+พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อยละของนักศึ กษาที+ เข้า
ร่ วมกิ จ กรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา

≥
60

%
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เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

-

-

-

-

อย่าง

มี ร ะบบบริ หารจัด การความรู้ จ าก
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สกอ.

เงิ น ส นั บ สนุ น งาน วิ จั ย แ ล ะ งาน
สร้ างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.1 เงิ นสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้ างสรรค์ของสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที+ ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที+ ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
5,000 บาท

สมศ.

8,000 บาท

2,000 บาท

-

-

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

12,000 บาท

3,000 บาท

-

-

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

20%

20%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

20 %

20%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

องค์ ประกอบที5 4 การวิจัย
4.1 มี ก ารพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับ สนุ น การผลิ ตงานวิ จยั และงาน
สร้างสรรค์

4.3

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
20,000 บาท

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

4.2

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ที5มา

สกอ.

-

-

-

-

กระบวน
การ

ข้อ

กระบวน
การ

ข้อ

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

น้อย
4 ข้อ
-

-

-

-

อย่าง

น้อย
4 ข้อ
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สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

20 %

10 %

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

สมศ.

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ระดับ

ที5มา

มหาวิทยาลัย

สน.ศิลปะ

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สน.วิทยบริ การ

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

%

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ างสรรค์ที+ ตี พิม พ์เ ผยแพร่ ได้รั บ
การจดทะเบี ยนทรั พย์สิน ทางปั ญญา
หรื ออนุ สิ ทธิ บั ต ร หรื อนํ า ไปใช้
ประโยชน์ ท6 ัง ในระดับ ชาติ แ ละใน
ระดับ นานาชาติ ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.4.1 ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ที+ตีพิมพ์เผยแพร่
แ ล ะ / ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ท6 ังในระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ป ระกอบที5 5 การบริ การทางวิช าการแก่
สั งคม
5.1
มี ร ะบบและกลไกในการบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมาย
ของสถาบัน
5.1.1 มี ก ารนํ า ค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ จ ากการ
บ ริ ก า รวิ ช า ก า รแ ล ะ
วิ ช าชี พม าใ ช้ ใ นก าร
พัฒนาการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
5.1.2 ระดับความสําเร็ จในการ
บ ริ ก าร วิ ช า ก าร แ ล ะ
วิชาชี พตามพันธกิ จของ
สถาบัน

สกอ.

5

สมศ.

4.4

คณะ /โปรแกรม
วิชา

เป้าหมาย

%

5
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เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

25 %

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

85 %

85 %

85

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

≥ 4 แหล่ง

≥ 2 แหล่ง

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

ระ
ดับ
4
15

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

ที5มา

ร้ อยละของอาจารย์ประจําที+มีส่วน
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการ
แก่ สั ง คม เป็ นที+ ป รึ กษา เป็ น
กรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอก
สถาบัน เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการ
บริ ก ารทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที+
ตอบสนองความต้อ งการพัฒ นา
และเสริ มสร้ างความเข้ม แข็งของ
สังคม ชุ ม ชน ประเทศชาติ แ ละ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ร้ อ ยละของระดับ ความพึ ง พอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

สกอ.

สกอ.

35

สกอ.

จํ า น ว น แ ห ล่ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที+ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรั บ ในระดับ ชาติ ห รื อระดั บ
นานาชาติ (เฉพาะสถาบัน ที+ เ น้ น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
องค์ ประกอบที5 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
6.1
มีระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

5.3

5.4
5.5

6.1.1

ร้ อ ยละของโครงการ/
กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเสริ ม
เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมต่ อ จํา นวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเท่า

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

25 %

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

5.2

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

%

35

%
≥1
แหล่ง

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

สมศ.

15 %

15 %

-

%
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เป้าหมาย

7.6

ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้ บุ ค ลากรภายนอกเข้ามามี ส่ วน
ร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 3

ระดับ

สกอ.

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ

สมศ.

≥ 50 %

≥ 50 %

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 70%

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก

ปั จจัย
นําเข้า

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

สกอ.

-

-

-

-
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สถาบันวิจยั

ข้อ

สนอ.

กระบวน
การ

สน.ส่ งเสริ มฯ

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
ระดับ 3

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
ระดับ 4

สน.ศิลปะ

สกอ.

สน.วิทยบริ การ

ที5มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

องค์ ประกอบที5 7 การบริหารและการจัดการ
7.1
สภาสถาบัน ใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าล
ในการบริ หารจัดการและสามารถ
ผลัก ดัน สถาบัน ให้ แ ข่ ง ขัน ได้ใ น
ระดับสากล
7.2
ภาวะผู้น ํา ของผู้บ ริ หารทุ ก ระดับ
ของสถาบัน
7.3
มี ก ารพัฒ นาสถาบั น สู่ องค์ ก าร
เรี ยนรู้
7.4
มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื+ อ พัฒ นาและ
ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจําที+เข้าร่ วมประชุ ม
วิ ช าการหรื อนํ า เสนอ
ผลงานวิ ช าการทั6 งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อยละ ของบุ คลาก ร
ประจําสายสนับ สนุ น ที+
ได้รับ การพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชี พทั6ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
7.5
ศักยภาพของระบบฐานข้อมู ลเพื+ อ
การบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
การวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

-
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ระดับ
ระดับ

เป้าหมาย
สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ปริ มาณ

ที5มา

สน.วิทยบริ การ

ผลผลิต

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ร้ อยละของอาจารย์ประจําที+ ได้รับ
รางวัล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชี พในระดับชาติหรื อนานาชาติ
7.8
มีการนําระบบบริ หารความเสี+ ยงมา
ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา
7.9
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอด
ตัว บ่ ง ชี6 และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที5 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
มี ร ะบบและกลไกในการจัด สรร
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
สถาบัน ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พเพื+อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 รายรั บ ของสถาบัน ใน
การให้ บ ริ การวิ ช าการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ใ น น า ม
ส ถ า บั น ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจํา
8.1.3 ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ย
และมู ล ค่ า ที+ ใ ช้ ใ นการ
อนุรักษ์พฒั นาและสร้ าง
เสริ ม เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
งบดําเนิ นการ
8.1.4 สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร ต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

สกอ.

0.5 %

0.5 %

-

-

-

-

-

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

6,500 บาท

1,000 บาท

1,000
บาท

-

-

-

*

กระบวน
การ

ปริ มาณ

สมศ.

15,000 บาท

5,000 บาท

3,000
บาท

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

0.50 %

0.50 %

-

*

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

30,000 บาท

-

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

7.7

สกอ.

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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ที5มา

มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

เป้าหมาย

ค่ า ใช้ จ่ า ยทั6 งหมดต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

สมศ.

≥ ± 10%
หรื อ

≥ ± 10%
หรื อ

-

-

-

-

-

≤ - 10%
ของเกณฑ์

≤ - 10%
ของเกณฑ์

ร้อยละของเงินเหลื อจ่าย
สุ ทธิ ต่องบดําเนิ นการ

สมศ.

+5-9%

+5-9%

+5-9%

สมศ.

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

หรื อ >15%
ของงบดําเนิ นการ

งบประมาณสําหรั บการ
พัฒ นาคณาจารย์ท6 ัง ใน
ประเทศ และ
ต่ างประเทศต่ ออาจารย์
ประจํา
8.1.8 ค่าใช้จ่ายทั6งหมดที+ใช้ใน
ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่ วมกัน

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

สมศ.

2,000 บาท

-

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.2

องค์ ประกอบที5 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9.1
มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที+เป็ นส่ วนหนึ+ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
9.2
มี ร ะบบและกลไกการให้ ค วามรู้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นกั ศึกษา
9.3
ระดับความสําเร็ จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สกอ.

สกอ.

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

กระบวน
การ

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

2,000
บาท

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ
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10.2

ผลที+ เกิ ดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3
ดี (3 D) มีความรู้ เจตนคติ ที+ดี
ตล อด จน เ กิ ด พฤ ติ ก รร ม ต า ม
คุ ณ ลั ก ษณะที+ พึ ง ประสงค์ ท6 ัง 3
ด้าน

สกอ.

สถาบันวิจยั

(3 D)

สนอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
ครบทั6ง
3 ด้าน

สน.ส่ งเสริ มฯ

สกอ.

สน.ศิลปะ

องค์ประกอบที+ 10 สถานศึกษา 3 ดี
10.1
การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สน.วิทยบริ การ

ที5มา

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

คณะ /โปรแกรม
วิชา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
1 ด้าน

-

-

-

-

*

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ระดับ
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คําสั5 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ คณะ โปรแกรมวิชา สํ านัก สถาบันและกองฯ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

134

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)

140

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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คําสั5 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี การศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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คําสั5 งแต่ งตัHงคณะกรรมการจัดทํา SAR และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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คําสั5 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี 2552 (เพิม5 เติม)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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คําสั5 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานด้ านประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประจําปี การศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
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รายชื5 อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในคณะวิทยาการจัดการ
การศึกษา 2552
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
อาจารย์พงษ์สันติ
อาจารย์ ดร.มาริ ษา
อาจารย์สมใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ ดร.แสงแข
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์พิชามญชุ์
อาจารย์สมพล
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์กุสุมา
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์ขวัญยุพา
อาจารย์บุษบงค์
อาจารย์มาลินี
อาจารย์หรรษา
อาจารย์วรี กิจ
อาจารย์จนั ทนา
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์ดวงใจ
นางวงษ์เดือน

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
ตันหยง
สุ จิตวนิช
เภาด้วง
พงศ์สิทธิ กาญจนา
มากาญจนกุล
บุญศิริ
ไชยชนะ
เฉลิมกลิ+น
เลิศวัฒนพรชัย
สุ ขเจริ ญวงศ์
เนตรโพธิ แก้ว
ชนะสุ ข
ไพบูลย์วฒั นกิจ
ศรี สว่าง
สุ วรรณะ
นาคใหญ่
คล้ายจันทร์ พงษ์
อุฑารสกุล
พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
คงคาหลวง
ก่วยสกุล

ประจําปี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รายชื5อผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการบัญชีภายใน (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2552
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย์ วีรกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จงจิต
อาจารย์ พิมพ์นารา
อาจารย์ ปาริ ชาติ
อาจารย์ สุ ทิศา
อาจาย์ สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ บุษบงค์

อุฑารสกุล
อินทน์จนั ทน์
ปั ญญชุณห์
พิบูลจิระกานต์
ขําเรื อง
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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รายชื5อผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชาการบัญชี (SAR) ประจําปี การศึกษา
2552
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย์ วีรกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จงจิต
อาจารย์ พิมพ์นารา
อาจารย์ ปาริ ชาติ
อาจารย์ สุ ทิศา
อาจาย์ สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์ บุษบงค์

อุฑารสกุล
อินทน์จนั ทน์
ปั ญญชุณห์
พิบูลจิระกานต์
ขําเรื อง
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุ วรรณะ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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