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คํานํา 

 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใชในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา  2551  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 
และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียม
ความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของโปรแกรมวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  จัดทําสําหรับ
การประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553  ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2554  เปนรายงานท่ีเสนอขอมูลจํานวน  6  องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ   องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน   องคประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  
 
 
 

               (อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต) 
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 

          วันท่ี   15  มิถุนายน 2554 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอน โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมจํานวน 9 ทาน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชาการบัญชี เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 รวม 7 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวม 3.86 คะแนน  แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี ้
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 
 องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.69  
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉล่ีย 5.0 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
 สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาการบัญชี คือ องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคมและ 
โดยท่ีคณาจารยในโปรแกรมวิชาทุกทานเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกสังคมและทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ 
 สวนท่ีควรปรับปรุง คือ องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  ตัวบงช้ีมี 2.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ซ่ึงโปรแกรมวิชาการบัญชีมีสัดสวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคอนขางต่ํา และตัวบงช้ีมี 2.3  
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีมีสัดสวนคอนขางต่ําเชนกัน   
 แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองท่ีดีนั้นตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการบัญชี คือ 

1.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพ่ิมขึ้น   
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
3. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุน

วิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ิมยิ่งขึ้น 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลเบ้ืองตนของโปรแกรมวิชาการบัญชี 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 พ.ศ. 2528 - เริ่มเปดสอนวิชาการบัญชี สําหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ 
 พ.ศ. 2529 - เริ่มเปดสอนวิชาการบัญชี สําหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ( กศ.บป.) 
 พ.ศ. 2535 - เปดหลักสูตร 2 ป หลังอนุปริญญา ภาค กศ.บป.โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป
(การบัญชี) 
 พ.ศ. 2536 - เปดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2540 - เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบัญชี)และหลักสูตร 2 
ปหลังอนุปริญญา โปรแกรมการจัดการท่ัวไป (การบัญชี) ในโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน(กศ.พป.) 
 พ.ศ. 2543 - เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(บัญชี) วุฒิ 
บธ.บ.(บัญชี) สําหรับภาคปกติและภาค กศ.พป.เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปหลังอนุปริญญา  
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(บัญชี)วุฒิ บธ.บ.(บัญชี)สําหรับภาคกศ.พป. 
 พ.ศ. 2546 - เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต วุฒิบช.บท้ังภาคปกติและภาค กศ.พป.
โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2548 - ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป บัญชีบัณฑิต วุฒิบช.บ.โดยไดรับความ
เห็นชอบจาก สกอ.เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
 
2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พนัธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
 
      2.1 ปรัชญา   
 เสริมสรางและบูรณาการความรู สูทองถ่ิน 
        
      2.2 วิสัยทัศน  

มุงเนนผลิตบัณฑิต ใหมีความรูดานวิชาชีพการบัญชี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ภาวะผูนํา  และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน 
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โปรแกรมวิชาการบัญชี 

     2.3 พันธกิจ   
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางวิชาชีพการบัญชี 

  2. เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม และภาวะผูนํา  
    3. บริการทางวิชาการและโอกาสทางการพัฒนาความรูแกทองถ่ิน 
  4. พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการบัญชี 
  5. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาความรูดานบัญชีเชิงบูรณาการ 

 
    2.4 วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหบัณฑิตมีความรู และทักษะขั้นพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี 
 2. เพ่ือใหบัณฑิตมีบุคลิกลักษณะท่ีเหมาะสมแกการประกอบอาชีพ 
   3. เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนําความรูทางดานบัญชีไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 4. เพ่ือใหบัณฑิตสามารถใชวิจารณญาณในการแกปญหาในการประกอบวิชาชีพไดอยาง  
เหมาะสม 
   
3. โครงสรางองคการและการบริหารงาน โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 
 
 
 

 
 

           ฝายเลขานุการ                  ฝายวิชาการ          ฝายกิจการนักศึกษา   
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ประธานโปรแกรมวิชา 
 

 
โครงสรางการบริหาร 
 
 
                                                         อ.พิมพนารา  พิบูลจิระกานต                  

 
       ฝายเลขานุการ                ฝายวิชาการ              ฝายกิจการนักศึกษา 
   อ.บุษบงค  สุวรรณะ                     ผศ.จงจิต  ปญญชุณห            อ.วีรกิจ  อุฑารสกุล 
อ.สุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ                   ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน                  อ. ไพโรจน รมบารมี    
                                                                 อ.สมใจ  เภาดวง             อ.ปาริชาติ  ขําเรือง 
          
4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
     - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) 
     - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) 
 
5. จํานวนบุคลากร 
            จํานวนบุคลากร  ของโปรแกรมวิชาการบัญชี  ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 9 คน จําแนกเปน
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 5 56 
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน - - 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 4 44 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - - 
พนักงานอาจารย - - 
ลูกจางประจํา - - 
ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 9 100 
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ตารางแสดงจํานวนจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
สายวิชาการ  1  2 5   1  9 
สายสนับสนุน           

รวม  1  2 5   1  9 
 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 7 78 
ผูชวยศาสตราจารย 2 22 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 9 100 
  
ตารางแสดงจํานวนคณาจารย 
 

อาจารยประจํา โปรแกรมวิชาการบัญช ี
คณะวิทยาการจัดการ 

รหัส ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ ระดับ วุฒิการศึกษา 
4001 ผศ.จงจิต ปญญชุณห ผูชวยศาสตราจารย 8 กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.บ.(ประวัติศาสตร) 
4018 ผศ.ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน ผูชวยศาสตราจารย 8 Doctor of Management Science 
4050 อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต อาจารย  7 บธ.ม.(การบัญชี) 
4058 อาจารยปาริชาต ิ ขําเรือง อาจารย  7 บธ.ม.(การบัญชี) 
5045 อาจารยวีรกิจ อุทารสกุล อาจารย 5 บช.ม. 
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พนักงานมหาวิทยาลัย โปรแกรมวิชาการบัญช ี

คณะวิทยาการจัดการ 
รหัส ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ ระดับ วุฒิการศึกษา 
7065 อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ - - บธ.ม.(การบัญชี) 
7067 อาจารยสมใจ เภาดวง - - บธ.ม.(การบัญชี) 

6013 
อาจารย
ไพโรจน รมบารมี - - บช.ม. 

7033 
อาจารย
บุษบงค สุวรรณะ - - บธ.ม.(การบัญชี) 

 
 
6. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญช ี ปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ 405  คน 73 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 153  คน 27 
             รวม                                              558  คน 100 

                 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

 
  
 
 
 

สาขาวิชา 
ภาคปกต ิ ภาค กศ.พป. 

อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 
2 ป 4 ป 5 ป 2 ป 4 ป 5 ป 

บช.บ. - - 405 - 405 - 78 75 - 153 
รวม - - 405 - 405 - 78 75 - 153 
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปที่ 1    ชั้นปที่ 2    ชั้นปที่ 3    ชั้นปที่ 4    รวม 

บช.บ. 125 118 84 78 405 
               รวม 125 118 84 78 405 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคกศ.พป.  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปที่ 1    ชั้นปที่ 2    ชั้นปที่ 3    ชั้นปที่ 4    รวม 

บธ.บ. - - 31 47 78 
บช.บ. 18 15 28 14 75 

               รวม 18 15 59 61 153 
 
7. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบัญช ี  ประจําป 2553 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 

งบประมาณ 
ที่เหลือ 

รอยละของ
งบประมาณที่ใชไป 

งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 285,000 283,000 2,000 99.29% 

รวม 285,000 283,000 2,000 99.29% 
 

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
       
                 โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือ
ติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ  และโครงการ
ในภาพรวมของโปรแกรมวิชาการบัญชี โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม 
(Quality Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment) ท่ัวท้ัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี) มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกวา  สมศ.  
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กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี ประกอบดวย 
1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการและกําหนดความรับผิดชอบ

ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณ
อักษร 
              2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 

          3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง โปรแกรมวิชาการบัญชี กับบุคคล/องคกร 
              4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี  เผยแพรตอสังคมภายนอก   
 
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบัญช ี
              1. กรรมการอํานวยการ 

1.1 อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
1.2 ผูชวยศาสตราจารยจงจิต ปญญชุณห  กรรมการ 
1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน  กรรมการ 
1.4 อาจารยปาริชาต ิ  ขําเรือง   กรรมการ 
1.5 อาจารยวีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 
1.6. อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
1.7 อาจารยสมใจ  เภาดวง   กรรมการ 
1.8 อาจารยไพโรจน  รมบารมี  กรรมการ 
1.9 อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ  กรรมการและเลขานุการ  
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 2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญช ี  
2.1 อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
2.2 ผูชวยศาสตราจารยจงจิต ปญญชุณห  กรรมการ 
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน  กรรมการ 
2.4 อาจารยปาริชาต ิ  ขําเรือง   กรรมการ 
2.5 อาจารยวีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 
2.6. อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
2.7 อาจารยสมใจ  เภาดวง   กรรมการ 
2.8 อาจารยไพโรจน  รมบารมี  กรรมการ 
2.9 อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ  กรรมการและเลขานุการ  
 

หนาท่ี   ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้นหนาท่ี  ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบัญชี  และรายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา 
 
9.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชาการบัญชี   จึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้

1. มีบุคลิกภาพด ี
2. มีมนุษยสัมพันธ 
3. มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา 
4. มีความคิดริเริ่มและสนใจ ใฝรูวิชาชีพและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
5. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีไดอยางนอย 1 โปรแกรม 
6. สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได เชน Microsoft word, Microsoft Excel  
7. สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
8. สามารถจัดทํารายงานภาษีได เชน รายงานภาษาขาย รายงานภาษีซ้ือ แบบ ภ.พ. 30 
9. สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
10. มีความรูความเขาใจดานศัพทบัญชีท้ัง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
11. รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
12. ตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม 
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10.  อาคารสถานที ่
        อาคาร A6 คณะวิทยาการจัดการ หองท่ี 616 
        สถานท่ีตั้ง โปรแกรมวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
11.  องคประกอบคุณภาพ 
             โปรแกรมวิชาการบัญชี ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย การประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  6  องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.มีการจัดทําแผนกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบ
จากสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเ ช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป  ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2551 - 2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2551 - 2554) 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธในระดับโปรแกรมวิชาท่ี
สอดคลองกับนโยบายของคณะวิทยาการจัดการโดย
อาจารยในโปรแกรมวิชาไดมีสวนรวมในการวางแผน
อาทิเชนแผนการใชงบประมาณและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะวิทยาการจัดการ โดยเปนแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาและปณิธานของคณะวิทยาการ
จัดการ(1.1.1.1) 
2. มีการจัดทําแผนจัดโครงการดําเนินงานประจําป 
2553 ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ (1.1.1.2) 

2.มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับโปรแกรมวิชาไปยัง
โปรแกรมวิชาอ่ืนๆใหไดมีสวนรวมในการพัฒนา
รวมถึงในระดับของนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวมไวใน
คูมือนักศึกษา (1.1.2.1) 

3.มีกระบว นการแป ลงแผนก ลยุทธ เป น
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ไดมีการจัดทําแผนการปฏิบัติการโดยทางโปรแกรม
ไดจัดแผนตามปงบประมาณของโปรแกรม (1.1.3.1) 
และแผนการจัดโครงการดําเนินงาน (1.1.3.2) 

4.มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ไดมีการกําหนดตัวบงช้ีไวอยางชัดเจนในแผนการใช
งบประมาณ และในบันทึกขอความขออนุมัติ
โครงการ 
(1.1.4.1) 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

5.มีก า ร ดํ า เนิ น ง า น ตา ม แ ผ น ปฏิบั ติ ก า ร
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

มีการดําเนินงานตามแผนคอบคลุมในทุกภารกิจโดย
สามารถดูไดจากจํานวนโครงการและประเภท
โครงการท่ีจัดไป ในแผนสรุปการจัดงบประมาณ
(1.1.5.1) และรูปเลมรายงานการจัดโครงการแตละ
โครงการ(1.1.5.2) 

6.มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

ไดมีการจัดทําเลมรายงานในทุกครั้งท่ีไดมีการจัด
โครงการโดยจะรายงานทุกครั้งเม่ือมีการจัดโครงการ
เสร็จโดยดูไดจากการตรวจรับรายงานของทางคณบดี
โดยจะเบิกงบประมาณไดจะตองมีการสงรายงานไป
ยังคณะ(1.1.6.1) 

7.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

 

8.มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ   
6 ขอ 

4 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง / จุดออน  

โปรแกรมวชิาไดมีการดําเนินงานโดยหลัก PDCA โดยครบถวนและสอดคลองตอพันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัยโดยไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนไปตามระบบของคณะทุกประการ 

 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ                                                         16 
 

แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข 
โปรแกรมวิชาการบัญชี   มีพัฒนาการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี 

การปฏิบัติงานท่ีกําหนดใหมากขึ้น และรวบรวมหลักฐานใหครบทุกโครงการ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.1.2 แผนการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา 
1.1.2.1 คูมือนักศึกษา 
1.1.3.1 แผนงบประมาณประจําป  
1.1.3.2 แผนการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา 
1.1.4.1 แผนงบประมาณประจําป 
1.1.4.2 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการ 
1.1.5.1 สรุปแผนการจัดงบประมาณ 
1.1.5.2 รูปเลมรายงานการจัดโครงการ 
1.1.6.1 รูปเลมรายงานการจัดโครงการ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีระบบและกลไกการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด   (2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4) 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. .หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด   (2.1.2.1) 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก)  
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของดวย  

     (หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ 

3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ 
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี 
(2.1.3.1 , 2.1.3.2) 

องคประกอบที ่ 2  การผลิตบัณฑิต 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร   

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 
1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ  (2.1.4.1) 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากบัใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัว
บงช้ีและทุกหลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 
1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 (2.1.5.1 , 2.1.5.2 , 2.1.5.3) 

 

 เกณฑการประเมิน  :  ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 
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การประเมินตนเอง  :  การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

คะแนน 
5 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง/จุดออน : 
 
จุดแข็ง   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไดผานการพิจารณาจากสภาวิชาชีพการบัญชีโดยทางสภาวิชาชีพบัญชียึด
เกณฑพิจารณาใหผานตามการอนุมัติจาก สกอ. 
 
จุดออน  โปรแกรมวิชายังขาดการดําเนินงานตามขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล  การดําเนินการปรับปรุง 
ตลอดจนการนําไปกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :  
ตองดําเนินงานตามขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล  การดําเนิน การปรับปรุง ตลอดจนการนําไปกําหนดเปน 
เกณฑมาตรฐาน 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.1.1.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
2.1.1.2 เอกสารจากสภาวิชาชีพบัญชี   
2.1.1.3 เอกสารผานการอนุมัติจาก สกอ.   
2.1.1.4 คูมือนักศึกษาป 2553 
2.1.2.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑิตซ่ึงผานการอนุมัติจาก สกอ. 
2.1.3.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑิตซ่ึงผานการอนุมัติจาก สกอ. 
2.1.3.2 คูมือนักศึกษาป 2553 
2.1.4.1 รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
2.1.5.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชา 
2.1.5.2 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) 
2.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชา 
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ตัวบงชี้ที ่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน    :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ  
 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ  :   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   1   คน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด   8   คน 
รอยละ    12.5 
คะแนนท่ีได     2     คะแนน 

 
เกณฑการประเมิน  :  รอยละ 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 6 รอยละ 12 รอยละ 18 รอยละ 24 รอยละ 30 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 6 รอยละ  12.5 คะแนน 2   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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จุดแข็ง/จุดออน : 
จุดออน  อาจารยโปรแกรมวิชาการบัญชี สวนใหญมีวุฒิปริญญาโท  
 แนวทางการพัฒนา  : 
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรสงเสริมใหมีการเรียนตอในระดับปริญญาเอกเพ่ือเปนศักยภาพตอไป 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
รับสมัครอาจารยจากผูท่ีสําเร็จบัญชีดุษฎีบัณฑิตเพ่ิมเติม 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.2.1 คูมือนักศึกษาป 2553 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.3      : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
โดยใชเกณฑดังนี ้

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 
 
 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   1   คน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด   8   คน 
รอยละ   12.5 
คะแนนท่ีได   1   คะแนน 

เกณฑการประเมิน  : รอยละ 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 12 รอยละ 24 รอยละ 36 รอยละ 48 รอยละ 60 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 รอยละ  12.5 คะแนน   1   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน : 

อาจารยโปรแกรมวิชาการบัญชี สวนใหญเปนอาจารยใหม ซ่ึงยังไมสามารถขอผลงานทางวิชาการ
ได ซ่ึงในอนาคตคาดวาทางอาจารยในโปรแกรมจะไดมีการขอผลงานวิชาการอยางแนนอน 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
รับสมัครอาจารยผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมเติม 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.3.1 คูมือนักศึกษาป 2553 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  (2.6.1.1) 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ

รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ี
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก
รายวิชาของทุกหลักสูตร  (2.6.2.1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะ
การเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการ
ทําวิจัย  (2.6.3.1) 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการใหผูมีประสบการณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอน  (2.6.4.1 , 2.6.4.2 , 2.6.4.3 , 2.6.4.4 , 2.6.4.5) 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
จากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  (2.6.5.1) 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต
ละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดใหมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา  (2.6.6.1) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยทุธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ตามผลการประเมินรายวิชา  
(2.6.7.1 , 2.6.7.2) 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ                                                         24 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

5 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง/จุดออน : 
โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในสวนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติม แมวาทางมหาวิทยาลัยไดจัดทําในภาพรวมแลวก็ตาม 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.6.1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําโปรแกรมวิชา 
2.6.2.1 รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)และของประสบการณภาคสนาม(มคอ.4) 
2.6.3.1 รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 
2.6.4.1 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   
2.6.4.2 โครงการอบรมเรื่องภาษอีากรเกี่ยวกับการบัญชี 
2.6.4.3 โครงการความรูใหมสูนักบัญชี 
2.6.4.4 โครงการวิทยากรบรรยายความรูใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับวิชาเรียน 
2.6.4.5 โครงการการจัดทําแผนธุรกิจเบ้ืองตน 
2.6.5.1 แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(Active Learning) 
2.6.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
2.6.7.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) 
2.6.7.2 รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดมีการจัดทําสมุดบันทึก
การฝกงานของนักศึกษาและแบบประเมินผลการ
ฝกประสบการณวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต (2.7.1.1 , 
2.7.1.2) 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค   ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี (2.7.2.1 , 
2.7.2.2 , 2.7.2.3) 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต โดยการของบประมาณจัดโครงการ
และเชิญบุคลากรภายนอกมาบรรยายความรูใหมๆ
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชี (2.7.3.1) 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(2.7.4.1) 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา  (2.7.5.1) 
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน : 
โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดรับงบประมาณในจํานวนไมมากนัก จึงทําใหจัดโครงการเพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตไดนอย 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรหางบประมาณจัดโครงการเพ่ิมเติมจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณมา 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 
2.7.1.1 สมุดบันทึกการฝกงาน 
2.7.1.2 แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต 
2.7.2.1 โครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   
2.7.2.2 โครงการอบรมเรื่องภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี 
2.7.2.3 โครงการการจัดทําแผนธุรกิจเบ้ืองตน 
2.7.3.1 โครงการวิทยากรบรรยายความรูใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับวิชาเรียน 
2.7.4.1 รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 2 
2.7.5.1 โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ไวเปนลายลักษณอักษร (2.8.1.1) 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
(2.8.2.1 , 2.8.2.2) 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จ (2.8.3.1) 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงช้ี (2.8.4.1) 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาต ิ

โปรแกรมวชิาการบัญชียังไมมีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาต ิ

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

4 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง /จุดออน: 
โปรแกรมวิชาการบัญชียังไมมีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : 
โปรแกรมวิชาการบัญชีควรขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดใหมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาเพ่ือใหไดรับการ
ยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.8.1.1 คูมือนักศึกษา ป 2553 
2.8.2.1 โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ 
2.8.2.2 รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ 
2.8.3.1 โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ 
2.8.4.1 รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :        

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
-จัดใหมีช่ัวโมง Home Room ใหแกนักศึกษาทุก
ช้ันป (3.1.1.1) 
- มีอาจารยท่ีปรึกษาประจําแตละหมูเรียน(3.1.1.2) 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

- จัดเก็บขอมูลดานศักยภาพเกี่ยวกับความตองการ
ของนกัศึกษาเพ่ือเปนประโยชนในการใหบริการ
(3.1.2.1) (3.1.2.2) จัดบริการขอมูลขาวสารใน 
Website ของโปรแกรมวิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
และมหาวิทยาลัย(3.1.2.3), เอกสาร Homeroom 
(3.1.2.4) ,บอรดใหความรู(3.1.2.5) และคูมือ
การศึกษา(3.1.2.6) 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

จัดอบรมเกี่ยวกับความรูดานบัญชี โปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี การเงิน บัญชีภาษี การ
เขียนแผนธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีใหม ๆ ท่ี
มีการเปล่ียนแปลง ใหแกนักศึกษา และกิจกรรม
การใหบริการวิชาการแกชุมชน(3.1.3.1)-(3.1.3.7) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา  

- โครงการอบรมผูจัดทําบัญชี (CPD) ใหแกศิษย
เกา และบุคคลภายนอกเพ่ือเก็บช่ัวโมง(3.1.4.1) 
-จัดบริการขอมูลขาวสารใน Website ของ
โปรแกรมวิชา  คณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัย(3.1.4.2) 

5.  มีการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

- โครงการอบรมผูจัดทําบัญชี CPD ใหกับ
นักศึกษาและบุคคลภายนอกในการเก็บช่ัวโมง
(3.1.5.1) 
 
 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ  

1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
-เก็บขอมูลจากแบบสอบถามกับนักศึกษาเพ่ือ
ประเมินความตองการดานกายภาพ(3.1.6.1) 
- ผลการดําเนินงานการเขาอบรมของผูจัดทําบัญชี
(CPD) (3.1.6.2) 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 

- 

 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
4 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง  : 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบการใหคําท่ีปรึกษาและระบบการชวยเหลือนักศึกษาเปนอยางดี  โดยมี
อาจารยท่ีปรึกษาประจําทุกหมูเรียน  จัดช่ัวโมงโฮมรูม ประจําทุกสัปดาห และมีการจัดสรรงบประมาณจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางองคความรูทางดานวิชาการ  ดานวิชาชีพ  ดานคุณธรรมจริยธรรม  
ตลอดจนการศึกษาดูงานบริษัท เพ่ือเสริมสรางประสบการณ  อยางตอเนื่อง  

 
แนวทางการพัฒนา  : 

   โปรแกรมวิชาบัญชี ควรนําผลการประเมินคุณภาพมาเปนแนวทางการพัฒนาท้ัง 5  เรื่อง อยางตอเนื่อง 
ในการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาในปตอไป 
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รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

3.1.1.1 ตารางสอนอาจารย(ช่ัวโมงโฮมรูม) 
3.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1.2.1 ระเบียนประวัติของนักศึกษา 
3.1.2.2 สรุปผลแบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี 
3.1.2.3 Website ของโปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย 
3.1.2.4 เอกสาร Home Room 
3.1.2.5 การจัดบอรดความรูใหแกนักศึกษา 
3.1.2.6 คูมือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปการศึกษา 2553 
3.1.3.1 โครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การเงิน และจัดซ้ือโปรแกรม

สําเร็จรูปพรอม ส่ือการสอน 
3.1.3.2 โครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การเงิน 
3.1.3.3 โครงการจัดเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ 
3.1.3.4 โครงการสานสัมพันธบัญชีสูชุมชน 
3.1.3.5 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
3.1.3.6 โครงการอบรมภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี 
3.1.3.7 โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี 
3.1.4.1  โครงการจัดอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี 
3.1.4.2 เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://npru.ac.th /  เว็บไซตคณะ  http://msc.npru.ac.th/เว็บไซต

โปรแกรมบัญชี http://msc.npru.ac.th/program/accounting 
3.1.5.1  โครงการจัดอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี 
3.1.6.1   แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1  
3.1.6.2  สรุปผลโครงการอบรมผูจัดทําบัญชี (CPD) 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

จัดทําแผนการใชงบประมาณดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2.1.1) และ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และแผนการดําเนินงานจัด
โครงการ (3.2.1.2) และปฏิบัติการจัด
กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ
(3.2.1.3) 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

- งานปฐมนิเทศนักศึกษา มีการใหความรู
ดานการประกันคุณภาพของคณะฯ และ
โปรแกรมวิชา (3.2.2.1) 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี ้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง   
   ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

-จัดโครงการอบรมการใหความรูดาน
บัญชี  ดานภาษี (3.2.3.1) ตลอดจนการ
แขงขันกีฬานองพ่ีสัมพันธ ในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษา(3.2.3.2) และมีการ
นํานักศึกษาออกคายอาสาพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนชนบท (3.2.3.3)       
และรวมกันบําเพ็ญประโยชนทําความ
สะอาดลานวัด (3.2.3.4) และการแสดง
ฟอนรําของนักศึกษาในงานปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา(3.2.3.5) 
 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกนั 

มีการจัดตั้งชุมนุมบัญชี เพ่ือสราง
เครือขายและจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
(3.2.4.1) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

มีการสรุปผลการจัดกิจกรรม(3.2.2.4) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

- 
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เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

4 คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง  : 

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องทุกปและไดรับงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 
 
แนวทางการพัฒนา  : 

            โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงทุกกิจกรรมโครงการใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.2.1.1 แผนการจัดสรรงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบัญชี 
3.2.1.2 กําหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาตางๆ และโครงการ/กิจกรรมของ

คณะวิทยาการจัดการ 
3.2.1.3 ปฏิทินกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ 
3.2.2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
3.2.3.1 โครงการอบรมภาษีเกี่ยวกับการบัญชี 
3.2.3.2 งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
3.2.3.3 โครงการคายอาสาพัฒนาหองสมุด 
3.2.3.4 ภาพถายนักศึกษาทําความสะอาดลานวัด 
3.2.3.5 ภาพถายการแสดงฟอนรําของนักศึกษา ในงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
3.2.4.1 ชุมนุมบัญชี 
3.2.2.4 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย 
โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการ
จัดการหลักฐานคือยุทธศาสตรโปรแกรมการบัญชี 
(4.1.1.1) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ สถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการ
วิจัยของชาติ (4.1.1.2) 
 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดย
อาจารยกับนักศึกษาทํางานวิจัยรวมกันหลักฐานเลม
รายงานวิจัยทีเสร็จสมบูรณแลว (4.1.2.1.) 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจํา โดยมีการสงเสริมใหอาจารยเขา
อบรมการทําวิจัย และสนับสนุนการทําวิจัย ท้ังภายนอก
และภายใน หลักฐานแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการ
จัดการ (4.1.3.1)  คําส่ังอบรมการจัดทําวิจัย (4.1.3.2) 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ทุนของมหาวิทยาลัย และทุนสนับสนุนจากภายนอก 
หลักฐานคือหนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ (4.1.4.1) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุน
การวิจัย และการจัดทําเอกสารตําราฯ (4.1.4.2.) 
 
 
 
 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                              
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ                                        
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจั ยฯ เชน  ระบบเทคโนโลยี
สา ร สน เ ท ศ  ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) 

-โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยาง
นอยในประเด็นตอไปนี้  
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหนวยวิจั ยฯ  หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                       
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย                                                                                             
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ  การจัดแสดงงานสร างสรรค  การจัดให มี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor)โดย การไดรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาการ
จัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรร
ทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
(4.1.5.1)หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ (4.1.5.2.)และ
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค (4.1.5.3.) 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

- รายงานความกาวหนาของงานวิจัยเปนระยะ  

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 

- 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีระบบและกลไกเพ่ือสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนดโดยการใชระบบและกลไกรวมกับคณะวิทยาการ
จัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักฐานคือ
เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ(4.1.6.1)แบบสํารวจความตองการของชุมชุน
(4.1.6.2) 
 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
3 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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จุดแข็ง  : 
 โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีการสนับสนุนงบประมาณ  สงเสริมคณาจารยในการพัฒนาความรู
โดยมีการจัดอบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบัน มีหนวยวิจัยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ มีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ  มีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ   มีกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดสรรทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหแกคณาจารย  และมี
ระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของ
สังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโดยการใช
ระบบและกลไกรวมกับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
แนวทางการพัฒนา : 

 โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรม กับองคกร
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักศึกษารวมทําวิจัยเพ่ือบริการชุมชน  ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน และสังคม อยางตอเนื่อง 
 

รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ที่ 4.1 
หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจดัการ 
4.1.1.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.2.1 เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
4.1.3.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.3.2. คําส่ังอบรมวิจัย 
4.1.4.1 เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ 
4.1.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และการจัดทํา

เอกสารตําราฯ 
4.1.5.1 หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.2 หนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการ 
4.1.5.3 เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
4.1.6.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย  
4.1.6.2 เวบ็ไซตของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใชระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏน ค ร ป ฐ ม  ห ลั ก ฐ า นห น า เ ว็ บ ไ ซต ค ณ ะ แ ละ
มหาวิทยาลัย (4.2.1.1) เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (4.2.1.2) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ี
คนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ี
คนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดยใชระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัดการ 
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (4.2.2.1)หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ  
(4.2.2.2) 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โปรแกรมการบัญชี มีการประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจาก
ขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยใชระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการ หลักฐานคือหนา
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ(4.2.3.1)  เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงาน
สร า ง สร ร ค ( 4.2.3.2)  ห นั ง สือ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ์ ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(4.2.3.3) 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป

ใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน  

 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครอง
สิทธ์ิของงาน วิจั ยหรืองาน สร างสรรค ท่ี
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด  

 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

3 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง  : 
 โปรแกรมการบัญชี  ไดใชระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยอางอิงระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
 

แนวทางการพัฒนา  : 
 คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและ
สงเสริมผลักดันใหงานวิจัยเผยแพรมากขึ้นรวมถึงการสนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครอง
สิทธิ โดยโปรแกรมการจัดการท่ัวไปสนับสนุนนโยบายของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมตอไป 
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รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ที่ 4.2 
หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.2.1.1 ประกาศนียบัตรแสดงผลงานวิจัยเผยแพรท่ี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
4.2.1.2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.2..2.1 เอกสารเกี่ยวกับขัน้ตอนรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค  
4.2.2.2 คําส่ังและหนังสือตอบรับ 
4.2.3.1 หนังสือเผยแพรทางวิชาการท่ีตพิีมพ 
4.2.3.2  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.2.3.3 หนังสือเทิดพระเกียรติ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้      :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   :       โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน  
  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
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สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
                                                                       =  917,000 
                                                                                8 
                                                                       = 114,625 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
                        =  114,625 x 5 
                                       25,000 
                       =  22.93   

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก..917,000.บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 8 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา..
25,000  บาท  
คะแนนท่ีได...5....คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯจากภายในและภายนอก       x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการประเมิน   :  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9000 18000 27000 36000 45000 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
18000 50,000 5  คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
 เนื่องจากโปรแกรมวิชาการบัญชี มีนักศึกษาท่ีสนใจมาเรียนเปนจํานวนมาก  จึงทําใหอาจารย
ตองรับภาระการสอนหลายหมูเรียนและจํานวนช่ัวโมงก็มากตามไปดวย ทําใหอาจารยไมมีเวลาในการทํา
วิจัยรวมถึงการสรางสรรคตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและทําใหจํานวนของงบประมาณในการรับทุนมีจํานวน
นอย 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของโปรแกรมการบัญชี กับองคกร
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน  จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพ้ืนท่ี  เพ่ือพัฒนาความรูดานงานวิจัย  และสงเสริม
สนับสนุนใหอาจารยไดไปทํางานวิจัยท้ังภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหาแหลงทุนวิจัยใหม ๆ ใหอาจารย
ในคณะ 
 
รายการหลักฐานแสดง  :  ตัวบงชี้ที่ 4.3 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 
4.3.1.2 คูมือนักศึกษา โปรแกรมการจัดการ ป 2553 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

-โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดทํา  แผนกลยุทธ 
(5.1.1.1) และแผนดําเนินงานการบริการทางวิชาการแก
สังคม(5.1.1.2) ในยุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน
ประจําปของโปรแกรมวิชา   เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของคณะ (5.1.1.3)และมหาวิทยาลัย (5.1.1.4) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาฯ ไดมีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอนโดยมีศูนยบริการความรูดานการเงินและบัญชีแก
ชุมชน(5.1.2.1)ใหถือวาการจัดโครงการอบรมการเก็บ
ช่ัวโมงของ CPDเปนสวนหนึ่งของการฝกประสบการณ
วิชาชีพและการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  (5.1.2.2) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการนําความรู ประสบการณ 
จากการใหบริการทางวิชาการมาพัฒนาตอยอดองคความรู
ใหมผานกระบวนการวิจัย เชน การใชขอมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตําบลลําพญา  
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม(5.1.3.1)  

4.มีการประเมินผลความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การปฏิบัตงิานโครงการท่ีจัดใหบริการวิชาการแกสังคม 
(5.1.4.1)โครงการอบรมการเก็บช่ัวโมงของ CPD (5.1.4.2) 

5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทาง
วิชาการแกสังคมโดยทางโปรแกรมไดมีการรวมมือกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับเรื่อง
ของประเด็นท่ีนาสนใจในการใหบริการวิชาการ โดยไดมี
การติดตอวาหัวขอท่ีจัดบริการจะตองมีการเปล่ียนแปลง  

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
 ปรับปรุงอยางไรเพ่ือใหทันตอมาตรฐานการบัญชีท่ี

เปล่ียนไป นอกจากนี้ทางโปรแกรมยังไดมีการนํา
ขอคิดเห็นจากแบบประเมินในโครงการใหบริการวิชาการ
มาใชในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและแกไข ใหโครงการ
ใหม ๆ นั้นดําเนินไปไดดวยดี ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว  จะเห็นไดจากปริมาณผูเขาอบรมบริการวิชาการ
ในรอบท่ีผานมาเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
(5.1.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน 

 
 บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง  :  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดทํา  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานการบริการทางวิชาการแก
สังคม ในยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําปของโปรแกรมวิชาและมีศูนยอบรมท่ีใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนและสังคม  ตามระเบียบขอบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 
 
แนวทางการพัฒนา  :   

โปรแกรมวิชาการบัญชีจะนําผลการประเมินท่ีมีขอบกพรองบางเรื่องไปปรับปรุงหรือบูรณากับงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย    
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รายการหลักฐาน 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน 

โปรแกรมการบัญชี มีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
(5.2.1.1)  

2.มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

โปรแกรม การบัญชี มีความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ในบริษัทเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ(5.2.2.1)  
เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล(5.2.2.2)  

หมายเลข เอกสารหลักฐาน 
5.1.1.1 แผนกลยุทธโปรแกรมการบัญชี 
5.1.1.2 แผนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ 
5.1.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
5.1.2.1 คําส่ังแตงตั้งศูนยบริการความรูดานการเงินและบัญชีแกชุมชน 
5.1.2.2   โครงการอบรมการเก็บช่ัวโมงของ CPD   
5.1.3.1 ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5 “การศึกษาตนทุนการปลูกผัก

ปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐม” 
5.1.3.2 ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 “การใชขอมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ตําบลลําพญา  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” 

5.1.4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการท่ีจัดใหบริการวิชาการแกสังคม  
5.1.4.2 แบบประเมินความสําเร็จของการจัดอบรม CPD 
5.1.5.1 ผลจากการเปล่ียนแปลงปริมาณผูเขาอบรมบริการวิชาการในรอบท่ีผานมาเพ่ิมมากขึ้น 

ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
3.มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของโครงการ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม (5.2.3.1)  

4.มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ (5.2.4.1)  

5.มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและเผยแพร
สูสาธารณชนทางเว็บไซตของคณะ 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง  :  
 โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสํารวจความตองการของชุมชน และหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ ตลอดจนมีความรวมมือดานบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  มีการประเมินผลและมีการนําผลการ
ประเมิน ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
 โปรแกรมจะนําความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและนําไปถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง 
5.2.1.1 แบบสํารวจความตองการ 
5.2.2.1 ความรวมมือกับบริษัทเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ 
5.2.2.2 ความรวมมือกับเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 
5.2.3.1 ผลการประเมินโครงการสนับสนุนบริการวิชาการแกหนวยงานหรือประชาชนฯ 
5.2.4.1 โครงการสายสัมพันธบัญชีสูชุมชนและงานบริการวิชาการแกชุมชน 
5.2.5.1 เผยแพรทางเวบไซตของคณะ 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1   :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โปรแกรม ฯ มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด (6.1.1.1) มีแผนการ
จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรม ฯ มีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย ใ ห
นักศึกษาทํากิจกรรม (6.1.2.1) เชน 
โครงการงานปจฉิมนิเทศ(6.1.2.2) และ
โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ (6.1.2.3) 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

โปรแกรม ฯ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการด านทํานุ บํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชนมีหนังสือเชิญไป
ยังศิษยเกา ใหมารวมงานปจฉิมนิเทศ  

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
 (6.1.3.1)     คําส่ังแตงตั้งใหอาจารยใน

โ ป ร แ ก ร ม บั ญ ชี เ ป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ผูใหยอมเปนท่ีรัก (6.1.3.2)    คําส่ัง
แตงตั้งใหอาจารยในโปรแกรมบัญชีเปน
คณ ะก รร มก าร ดํ า เ นิน งา นโ คร งก า ร
ประเพณีสงกรานต (6.1.3.3)  คําส่ังแตงตั้ง
ใ ห อ า จ า ร ย ใ น โ ป ร แ ก ร ม บั ญ ชี เ ป น
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนา
บุคคลากรและเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น   ข อ ง สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (6.1.3.4)    โครงการปฐมนิเทศ 
สงเสริมจริยธรรมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ 
(6.1.3.5)   

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ                                                         49 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

3  คะแนน  บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 
จุดออน  : 
 โปรแกรม ฯ  ยังไมไดประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม  
 
แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรม ฯ  ตองประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม  
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
6.1.1.1 โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
6.1.2.1 ภาพกิจกรรมนักศึกษาในงานปจฉิมนิเทศ 
6.1.2.2 โครงการงานปจฉิมนิเทศ 
6.1.2.3 โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ทองถ่ิน การกีฬาสัมพันธ 
6.1.3.1 หนังสือเชิญศิษยเกามารวมงาน 
6.1.3.2       คําส่ังแตงตั้งใหอาจารยในโปรแกรมบัญชีเปนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบ

สานวัฒนธรรมไทย ผูใหยอมเปนท่ีรัก  
6.1.3.3  คําส่ังแตงตั้งใหอาจารยในโปรแกรมบัญชีเปนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ประเพณีสงกรานต  
6.1.3.4 คําส่ังแตงตั้งใหอาจารยในโปรแกรมบัญชีเปนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาบุคคลากรและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม  

6.1.3.5 โครงการปฐมนิเทศ สงเสริมจริยธรรมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
การกีฬาสัมพันธ  
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ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี   
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ี  เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต
ระดับนักศึกษาจนถึงระดับของอาจารยใน
โปรแกรมวิชา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

มีการใหความรูแกนักศึกษาในการให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณาจารย 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน ทางโปรแกรมวิชาไดมีการกําหนดตัวบงช้ี
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของโปรแกรมวิชา 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน
ท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

ทางโปรแกรมวิชาไดมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอคณะวิทยาการจัดการและสภาวิชาชีพ
บัญชีตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล
ครบถวนตามท่ีคณะวิทยาการกําหนด 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน 

 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
 3 คะแนน  บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง / จุดออน :  

ทางโปรแกรมไดมีการประสานงานกันระหวางอาจารยและนิสิตในการจัดทําการประกัน
คุณภาพภายในโดยการใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพประจําป 
 
แนวทางเสริม /แนวทางแกไข :  

โปรแกรมวิชาการบัญชี นําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
รายการหลักฐาน:  

หมายเลข หลักฐานแสดง 
9.1.1.1 คูมือนักศึกษา 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  1.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ 6 ขอ  4 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

   4 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6 1 12.5 2 คะแนน 

8 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12 1 12.5 1 คะแนน 

8 
ตัวบงช้ีท่ี  2.6 มีการดําเนินการ 4 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  2.7 มีการดําเนนิการ 3 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  2.8 มีการดําเนินการ 3 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 2 

   3.6 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 6 ขอ  4 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  3.2 มีการดําเนินการ 4 ขอ 5 ขอ  4 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 3 

   4 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ 5 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 1 ขอ 3 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท 100,00 50,000 5 คะแนน 

2 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   3.6 คะแนน 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 5 

   5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 3 ขอ  3 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   3 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   3.86 คะแนน 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                  ท่ี                    

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                            ระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  สํานัก  สถาบันฯ และกอง 

………………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง  ดังนี้ 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 
 ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยผุสดี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
 ๓.  อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
 ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 ๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 ๖. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
 ๗. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
 ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
 ๙. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยไพโรจน   แกวเขียว  กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  กรรมการ 
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 ๑๔. อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยพิมพพสุ   จวบความสุข  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยนาฎนภา   โพธิ์เรือง  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยวรชิน   ม่ังค่ัง   กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
 ๒๓. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
  ๑.   อาจารยนงนุช   ยังรอด   ประธานกรรมการ 
  ๒.   ผูชวยศาสตราจารยประวิณ พูลทรัพย  กรรมการ 
  ๓. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยจิรศุภา   ปลองทอง  กรรมการ 
  ๕. อาจารยวิภาดา   เปลี่ยนไทย  กรรมการ 
  ๖. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
  ๗. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑. อาจารยปราณี   สีนาค   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสัมฤทธิ์   ทองสิมา   กรรมการ 
  ๓. อาจารยกันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
  ๕. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
  ๖. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
  ๗. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
  ๙. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
  ๑๐. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
  ๑๑. อาจารยลลนา   ปฐมชัยวัฒน  กรรมการ 
  ๑๒. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
  ๑๓. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
  ๑๔. อาจารยจันทรา   พรมปาน  กรรมการ 
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  ๑๕. อาจารยณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
  ๑.   อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ  กรรมการ 
  ๓. อาจารยปยนาถ   อิ่มดี   กรรมการ 
  ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
  ๕. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
  ๖.  อาจารยภรสรัญ   แกนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
  ๑.   อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยญาณภัทร  ยอดแกว   กรรมการ 
  ๓. อาจารยศศิพัชร   จําปา   กรรมการ 
  ๔. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
  ๕. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
  ๖.   อาจารยวรากรณ   พูลสวัสด์ิ               กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 

๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
๓. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
๔. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
๖. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ               กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 
๑. อาจารยการุณย   ดานประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
๓. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
๔. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
๕. อาจารยอัญชนา   สุมาตรา   กรรมการ 
๖. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
๑. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
๓. อาจารยอารีรัตน  ฟกเย็น   กรรมการ 
๔. อาจารยพิมพชนก  มูลมิตร   กรรมการ 
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๕. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
๖. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการและเลขานุการ 

   
  กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

๑. อาจารยนเรศ   ชูดวง   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพิมพพสุ  จวบความสุข  กรรมการ 
๓. อาจารยสนธยา   โจมกัน   กรรมการ 
๔. อาจารยนาฎนภา  โพธิ์เรือง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑. อาจารย ดร.มนูญ  จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วัฒนา  อัคคพานิช  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
๖. อาจารยธนปพน  ภูสุวรรณ  กรรมการ 
๗. อาจารยธิดารัตน  สืบญาติ   กรรมการ 
๘. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการ 
๙. อาจารยขุนทอง   สายบุตร   กรรมการ 
๑๐. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
๑. อาจารยวิรัตน   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
๓. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
๔. อาจารยปยะวรรณ  ปนแกว   กรรมการ 
๕. อาจารยวัชรพล   หงษทอง  กรรมการ 
๖. อาจารยสมโชค   เนียนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการศูนยภาษา 
๑. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
๓. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
๔. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
๕. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
๖. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
๗. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
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๘. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะครุศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 

๑. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  กรรมการ 
๓. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการ 
๔. อาจารยภาวิณี   ไขกระโทก  กรรมการ 
๕. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  กรรมการ 
๖. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล  กรรมการ 
๙. อาจารยรัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการ 
๑๐. อาจารยวนัญญา  แกวแกวปาน  กรรมการ 
๑๑. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๑๒. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการ 
๑๓. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  ศรีเอี่ยมสะอาด  กรรมการ 
๓. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
๔. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 
๑. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ นพคุณ   กรรมการ 
๓. อาจารยวินัย   นุชพิทักษ  กรรมการ 
๔. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม  กรรมการ 
๕. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
๖. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
๗. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๘. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ  กรรมการ 
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๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
๕. อาจารยรัตนวรรณ  ลิ้มวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑. อาจารยศิริชัย โสภา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม กรรมการ 
   ๓. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
   ๔. อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพศาล สิมาเลาเตา กรรมการ 
   ๖. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท กรรมการ 
   ๙. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
   ๑๒. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการ 
   ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

๑. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมงคล รอดจันทร กรรมการ 
๓. อาจารยธานิล มวงพูล กรรมการ 
๔. อาจารยอุบลรัตน ศิริสุขโภคา กรรมการ 
๕. อาจารยรุจิราวดี ธรรมแสง กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๑. อาจารย ดร.พรพรณ อูสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ธีระศักด์ิ พงษาอนุทิน กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.สาโรจน เพชรมณี กรรมการ 
๔. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
๕. อาจารยสุธิดา ทิพยโส กรรมการ 
๖. อาจารยปยวรรณ ธรรมบํารุง กรรมการ 
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๗. อาจารยพรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 
๘. อาจารยวารรัตน สานนท กรรมการ 
๙. อาจารยสุธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ 
๑๐. อาจารยผาณิต ลักษมีธนสาร กรรมการ 
๑๑. อาจารยไพโรจน โจลัตสาหกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยวนิดา ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
๑. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
๓. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
๔. อาจารยธันยนันท ศรีพันธลม กรรมการ 
๕. อาจารยธีระศักด์ิ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๖. อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ 
๗. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี 
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ กาญจนสินธุ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู กรรมการ 
๖. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 
๘. อาจารยวิโรจน บัวงาม กรรมการ 
๙. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
๑๐. อาจารยสุธินันท พิเชฐพิริยะ กรรมการ 
๑๑. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยปยะพงษ ศรีรัตน กรรมการ 
๑๓. อาจารยปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ 
๑๔. อาจารยอรุณ ลูกจันทร กรรมการ 
๑๕. อาจารยบัญชา หิรัญสิงห กรรมการ 
๑๖. อาจารยศศิลักษณ จันทรหอม กรรมการ 
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. อาจารยสิริกันยา ไชยสาร                              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 คณะวิทยาการจัดการ 
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  กรรมการระดับคณะ 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน  กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
   ๗. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  กรรมการ 
   ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยพิมพนารา  พิบูลยจิระกานต  กรรมการ 
   ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 
   ๑๕. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการ 
   ๑๖. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๑๗. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการ 
   ๑๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
   ๑๙. อาจารยบุษบงค สุวรรณ กรรมการ 
   ๒๐. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๒๑. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
   ๒๒. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๒๓. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๔. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
   ๓. อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธิ์แกว  กรรมการ 
   ๔. อาจารยอรพินท   บุญสิน   กรรมการ 
   ๕. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
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   ๓. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
   ๑. อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
   ๔. ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย สหกุลบุญญรักษ กรรมการ 
   ๕. อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
   ๑. อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 
   ๓. อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
   ๔. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
   ๕. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๖. อาจารยอัฎศณ ี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
   ๗. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๘. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
   ๙. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกร ี แกวมณ ี กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.แสงแข บุญศิร ิ กรรมการ 
   ๔. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๕. อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง กรรมการ 
   ๖. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
   ๗. อาจารย ดร.ดารินทร โพธิ์ต้ังธรรม กรรมการ 
   ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   ๙. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 
         ๑๐.    อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
   ๑. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนพล ฐานาริยชัย กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส) 
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   ๑. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยธนาณัติ กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญช ี
   ๑. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน กรรมการ 
   ๓. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๔. อาจารยปาริชาติ ขําเรือง กรรมการ 
   ๕. อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยบุษบงค สุวรรณะ กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการ 
   ๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
   ๕. อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
   ๖. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช กรรมการ 
   ๗. อาจารยวีรศักด์ิ นาชัยดี กรรมการและเลขานุการ  
 คณะพยาบาลศาสตร 

๑. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิร ิ กรรมการ 
๕. อาจารยวิไล ตาปะส ี กรรมการ 
๖. อาจารยกรวรรณ สุวรรณสาร กรรมการ 
๗. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ 
๘. อาจารยวันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววารีรัตน สามบุญลือ                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 สํานักงานอธิการบด ี
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. นางรัตนา   จันทนากร  ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 
๓. นายศิวฤกษ   สุขชอย   กรรมการ 
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๔. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
๕. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 
๗. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวยุวดี   รวนลอย   กรรมการ 
๙. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
  กรรมการกองกลาง  

๑. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนันทนภัส  ประสพสุข  กรรมการ 
๓. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 
๔. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 
๕. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชัย  กรรมการ 
๖. นางนิตยา   ธนศักด์ิกุล  กรรมการ 
๗. นายสุปญญา   สุสวัสด์ิทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวธนวันต  มนคล้ํา   กรรมการ 
๙. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการกองนโยบายและแผน 
   ๑. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
   ๓. นางสาววัญวิริญจ  แจงพลอย  กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุวรรณา   บอยกระโทก  กรรมการ 
   ๕. นางสาวตรีทิพ   ศรีเพ็ชรพันธุ  กรรมการ 
   ๖. นางจันทกานต   ภาตินทุ   กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๑. นายศิวฤกษ   สุขชอย   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
   ๔. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
   ๕. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  กรรมการระดับสํานัก 
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู กรรมการ 
๔. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
๖. นายอํานาจ ชางเขียว กรรมการ 
๗. นางสาวเขมิกา ศูนยกลาง กรรมการ 
๘. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๙. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการ 
๑๐. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานหองสมุด 
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. นางสาวกิ่งดาว ฮ่ัวจ่ัน กรรมการ 
๔. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๕. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการ 
๖. นายเทพฤทธิ ์ ต้ังฤทัยวานิชย กรรมการ 
๗. นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนผล กรรมการ 
๘. นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล กรรมการ 
๙. นางเอมรัศน เอี่ยมพิทักษพร กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๓. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ้ม กรรมการ 
๔. นายอรรณพ นันยา กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 

  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.มนตร ี  วิวาหสุข   กรรมการ 
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   ๔. อาจารยแกวใจ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
   ๕. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
   ๖. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
   ๗. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ  วาราชะนนท  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวนาฎถยา   แดงเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารยพจนีย  กงตาล   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  กรรมการระดับสถาบัน 

๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม กรรมการ 
๓. อาจารยอภินันท จุนกรณ กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการ 
๕. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการ 
๖. นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย กรรมการ 
๗. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการ 
๘. นางสาวนิลภวิษย ทับทอง กรรมการ 
๙. นายพิมลศักด์ิ พ่ึงพันธ กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม กรรมการ  
๓. อาจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ 
  ๑. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ่ม กรรมการ 
  ๓. อาจารยอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ กรรมการ 
  ๔. อาจารยไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ 
  ๕. อาจารยปริพัส ศรีสมบูรณ กรรมการ 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ                                                         68 
 

  ๖. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการ 
  ๗. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการและชวยเลขานุการ 
 กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

 ๑)  กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลองกับ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 
 ๒)  วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓)  กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
 ๔)  เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
 ๕)  สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
 ๖)  จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง  
 ๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   สั่ง      ณ      วันท่ี             ๓                  กุมภาพันธ     พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คําส่ังคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ 
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คําส่ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมวิชาการบัญชี                                   

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ                                                         72 
 

รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
โปรแกรมวิชาการบัญช ี

 
1 อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
2 ผูชวยศาสตราจารยจงจิต ปญญชุณห  กรรมการ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน  กรรมการ 
4 อาจารยปาริชาต ิ  ขําเรือง   กรรมการ 
5 อาจารยวีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 
6. อาจารยสุทิศา   ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
7 อาจารยสมใจ   เภาดวง   กรรมการ 
8 อาจารยไพโรจน  รมบารมี  กรรมการ 

                          9 อาจารยบุษบงค   สุวรรณะ              กรรมการและเลขานุการ 
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