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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุ ด มุ ง หมายและหลั ก การของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน และกํ า หนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2555 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
และ ปการศึกษา 2555 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และ
เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของโปรแกรมวิชา การบัญ ชี คณะวิทยาการจัดการ จัดทํา
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน 8 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒ นานักศึก ษา องคป ระกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่ 5 การบริก ารวิ ชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
และองคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”

( อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต )
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
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บทสรุปผูบริหาร
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินภารกิจ ที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอน โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมจํานวน 8 ทาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13) ของโปรแกรมวิชาการบัญชี เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม 8 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวม 4.68 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 5
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.75
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5
องคประกอบที่ 4 การวิจัย คะแนนประเมินเฉลี่ย 5
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.5
สําหรับจุดเดนของโปรแกรมวิชาการบัญชี คือ องคประกอบที่ 1,3,4,5 และ 6 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและการบริการวิชาการแกสังคม โดยที่คณาจารยในโปรแกรมวิชาทุกทานรวมกันจัดกิจกรรมพัฒนา
นัก ศึก ษาทุกดานอาทิเชน การพัฒ นาความรูดานการเรียน การศึก ษาดูงาน กิจ กรรมกีฬา และใหบ ริก าร
วิชาการตลอดจนกิจกรรมนันทนาการในชุมชนตาง ๆ และอาจารยในโปรแกรมเปนวิทยากรบรรยายใหความรู
แกสังคมและทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ และทํางานวิจัยรวมกับทองถิ่น
สวนที่ควรปรับปรุง คือ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้มี 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ซึ่งโปรแกรมวิชาการบัญชีมีสัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคอนขางต่ํา และตัวบงชี้มี 2.3
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่มีสัดสวนคอนขางต่ําเชนกัน
แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของการประเมินตนเองที่ดีนั้นตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการบัญชี คือ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มยิ่งขึ้น
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สวนที่ 1
ขอมูลเบือ้ งตนของโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. ประวัตคิ วามเปนมาและสภาพปจจุบนั
พ.ศ. 2528 - เริ่มเปดสอนวิชาการบัญชี สําหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2529 - เริ่มเปดสอนวิชาการบัญชี สําหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ( กศ.บป.)
พ.ศ. 2535 - เปดหลักสูตร 2 ป หลังอนุปริญญา ภาค กศ.บป.โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
(การบัญชี)
พ.ศ. 2536 - เปดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2540 - เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบัญชี)และหลักสูตร 2 ป
หลังอนุปริญญา โปรแกรมการจัดการทั่วไป (การบัญชี) ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(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.บทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป.
โปรแกรมวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2548 - ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป บัญชีบัณฑิต วุฒิบช.บ.โดยไดรับความ
เห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554 – ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป บัญชีบัณฑิต วุฒิบช.บ. โดยไดรับความ
เห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และไดผานการรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จากสภาวิชาชีพ
การบัญชี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถสมัครเปนสมาชิกสามัญและมีคุณสมบัติ
ขอขึ้นทะเบียนฝกหัดงานเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
เสริมสรางและบูรณาการความรู สูทอ งถิ่น
2.2 วิสัยทัศน
มุงเนนผลิตบัณฑิต ใหมีความรูดานวิชาชีพการบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผูนํา และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น
2.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาชีพการบัญชี
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูนํา
3. บริการทางวิชาการและโอกาสทางการพัฒนาความรูแกทอ งถิ่น
4. พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการบัญชี
5. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาความรูดานบัญชีเชิงบูรณาการ
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2.4 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบัณฑิตมีความรู และทักษะขั้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
2. เพื่อใหบัณฑิตมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมแกการประกอบอาชีพ
3. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูทางดานบัญชีไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถใชวิจารณญาณในการแกปญหาในการประกอบวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม

3. โครงสรางองคกรและการบริหารงาน โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี

ฝายเลขานุการ

ฝายวิชาการ

ฝายกิจการนักศึกษา

โครงสรางการบริหาร
ประธานโปรแกรมวิชา
อ.พิมพนารา พิบูลจิระกานต

ฝายเลขานุการ
อ.บุษบงค สุวรรณะ
อ.สุทิศา ไพบูลยวฒ
ั นกิจ

ฝายวิชาการ
ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน
อ.ดร.ปาริชาติ ขําเรือง
อ.สมใจ เภาดวง

ฝายกิจการนักศึกษา
อ.วีรกิจ อุฑารสกุล
อ. ไพโรจน รมบารมี

4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

5. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร ของโปรแกรมวิชาการบัญชี ปการศึกษา 2555 มีจํานวน 8 คน จําแนกเปน
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

6

ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
4
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม
8

คิดเปนรอยละ
50
50
100

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

รวม
ทั้งหมด

2

4

2

8

2

4

2

8

สายสนับสนุน
รวม

ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
อาจารย
7
ผูชวยศาสตราจารย
1
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม
8
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12
100
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ตารางแสดงจํานวนคณาจารย
รหัส

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

4018 ผศ.ดร.สุภาณี
4050 อาจารยพมิ พนารา

อินทนจันทน
พิบูลจิระกานต

4058 อาจารย ดร.ปาริชาติ
5045 อาจารยวีรกิจ
7065 อาจารยสุทิศา
7067 อาจารยสมใจ
6013 อาจารยไพโรจน
7033 อาจารยบุษบงค

ขําเรือง
อุทารสกุล
ไพบูลยวัฒนกิจ
เภาดวง
รมบารมี
สุวรรณะ

วุฒิการศึกษา
Doctor of Management
Science
ผูชวย
ปรด. (การจัดการเทคโนโลยี
ศาสตราจารย นวัตกรรม)
บธ.ม.(การบัญชี)
ปรด (การจัดการ)
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.ม.
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.ม.
บธ.ม.(การบัญชี)

6. นักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี ปการศึกษา 2555
นักศึกษา
จํานวน
ปริญญาตรี ภาคปกติ
415 คน
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
130 คน
รวม
545 คน

รอยละ
76
24
100

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชา
บช.บ.
รวม

ภาคปกติ
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
2 ป 4 ป 5 ป
-

-

415
415

-

ภาค กศ.พป.
รวม อนุปริญญา
ปริญญาตรี
2 ป 4 ป 5
ป
415
130 415
130 -

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

รวม
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2
บช.บ.
118
94
รวม
118
94

ชั้นปที่ 3
105
105

ชั้นปที่ 4
98
98

รวม
415
415

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคกศ.พป. จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3
บช.บ.
48
37
23
รวม
48
37
23

ชั้นปที่ 4
22
22

รวม
130
130

7. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบัญชี ประจําป 2555
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่ใชไป
ที่เหลือ
งบประมาณเงินแผนดิน
งบประมาณรายจายเงินรายได
357,700
338,367.50
19,332.50
รวม
357,700
338,367.50
19,332.50

รอยละของ
งบประมาณที่ใชไป
95.01%
95.01%

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญ ชี มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่
จัดทําขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ
และโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชาการบัญชี โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการ
ควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality Assessment)
ทั่วทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี) มี 2 ระบบ ไดแก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกวา สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี ประกอบดวย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการและกําหนดความรับผิดชอบ
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณ
อักษร
2. มีเกณฑ / ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี มีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบัญชี
1. เรงรัดใหมกี ารพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมกี ารประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมกี ารพัฒนาความรวมมือระหวาง โปรแกรมวิชาการบัญชี กับบุคคล/องคกร
4. สงเสริมใหมกี ารนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี เผยแพรตอสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบัญชี
1. กรรมการอํานวยการ
1.1 อาจารยพิมพนารา
พิบูลจิระกานต
1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน
1.3 อาจารย ดร.ปาริชาติ
ขําเรือง
1.4 อาจารยวรี กิจ
อุฑารสกุล
1.5 อาจารยสทุ ิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
1.6 อาจารยสมใจ
เภาดวง
1.7 อาจารยไพโรจน
รมบารมี
1.8 อาจารยบุษบงค
สุวรรณะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี
2.1 อาจารยพิมพนารา
พิบูลจิระกานต
ประธานกรรมการ
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน
กรรมการ
2.3 อาจารย ดร.ปาริชาติ
ขําเรือง
กรรมการ
2.4 อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
กรรมการ
2.5. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
กรรมการ
2.6 อาจารยสมใจ
เภาดวง
กรรมการ
2.7 อาจารยไพโรจน
รมบารมี
กรรมการ
2.8 อาจารยบุษบงค
สุวรรณะ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และตัดสินปญหาทีเ่ กิดขึน้ หนาที่ ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบัญชี และรายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา

9. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชาการบัญชี จึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค ดังนี้
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1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษยสัมพันธ
3. มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา
4. มีความคิดริเริม่ และสนใจ ใฝรูวิชาชีพและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีไดอยางนอย 1 โปรแกรม
6. สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได เชน Microsoft word, Microsoft Excel
7. สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8. สามารถจัดทํารายงานภาษีได เชน รายงานภาษาขาย รายงานภาษีซอื้ แบบ ภ.พ. 30
9. สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกีย่ วของ
10. มีความรูความเขาใจดานศัพทบัญชีทงั้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
11. รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
12. ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม

10. อาคารสถานที่
อาคารเรียนรวมปฏิบัตกิ ารบัญชีและโลจิสติกส
สถานที่ตั้ง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

11. องคประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการบัญชี ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย การประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 8 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
:
กระบวนการพัฒนาแผน
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยวีรกิจ อุฑารสกุล
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธในระดับโปรแกรมวิชาที่
ของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน สอดคลองกับนโยบายของคณะวิทยาการจัดการโดย
สถาบัน และไดรับ ความเห็นชอบจากสถาบัน อาจารยในโปรแกรมวิชาไดมีสวนรวมในการวางแผน
โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน อาทิเชนแผนการใชงบประมาณและไดรบั ความ
แล ะพ ระ รา ชบั ญญั ติ สถาบั น ตล อด จ น เห็นชอบจากคณะวิทยาการจัดการ โดยเปนแผนที่
สอดคลองกับ จุดเนนของกลุม สถาบัน กรอบ เชื่อมโยงกับปรัชญาและปณิธานของคณะวิทยาการ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. จัดการ(1.1.1.1)
2551 - 2565) และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา 2. มีการจัดทําแผนจัดโครงการดําเนินงานประจําป
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2555 ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
2554)
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ (1.1.1.2)
2 มีก ารถายทอดแผนกลยุท ธร ะดับ สถาบันไปสู มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับโปรแกรมวิชาไปยัง
ทุกหนวยงานภายใน
โปรแกรมวิชาอื่นๆใหไดมีสวนรวมในการพัฒนารวมถึง
ในระดับของนิสิตนักศึกษาไดมสี วนรวมไวในคูมือ
นักศึกษา (1.1.2.1)
3 มี ก ร ะ บ ว น ก า ร แป ล ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ เ ป น ไดมีการจัดทําแผนการปฏิบัตกิ ารโดยทางโปรแกรมได
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ จัดแผนการจัดโครงการดําเนินงาน ตามปงบประมาณ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริก าร ของโปรแกรม (1.1.3.1)
ทางวิ ช าการ และการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
4 มี ตั ว บ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ก าร ไดมีการกําหนดตัวบงชี้ไวอยางชัดเจนในแผนการใช
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบง ชี้ งบประมาณ และในบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (1.1.4.1)
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการดําเนินงานตามแผนคอบคลุมในทุกภารกิจโดย
ครบ 4 พันธกิจ
สามารถดูไดจากจํานวนโครงการและประเภท
โครงการทีจ่ ัดไป ในแผนสรุปการจัดงบประมาณ
(1.1.5.1) และรูปเลมรายงานการจัดโครงการแตละ
โครงการ(1.1.5.2)
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ ไดมีการจัดทําเลมรายงานในทุกครั้งที่ไดมกี ารจัด
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง โครงการโดยจะรายงานทุกครัง้ เมื่อมีการจัดโครงการ
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
เสร็จโดยดูไดจากการตรวจรับรายงานของทางคณบดี
โดยจะเบิกงบประมาณไดจะตองมีการสงรายงานไปยัง
คณะ(1.1.6.1)
7 มีก ารประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้ ไดการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
ของแผนกลยุท ธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ กลยุทธทุกครั้งโดยดูไดจากการจัดทําเลมรายงานใน
รายงานผลตอผูบ ริห ารและสภาสถาบันเพื่ อ ทุกครั้งที่ไดมีการจัดโครงการโดยจะรายงานทุกครัง้
พิจารณา
เมื่อมีการจัดโครงการเสร็จโดยดูไดจากการตรวจรับ
รายงานของทางคณบดี(1.1.7.1)
8 มี ก ารนํ า ผลการพิ จ ารณา ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 คะแนน
 บรรลุ
6 ขอ
7 ขอ
ไมบรรลุ
จุดแข็ง / จุดออน
โปรแกรมวิชาไดมีการดําเนินงานโดยหลัก PDCA โดยครบถวนและสอดคลองตอพันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัยโดยไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนไปตามระบบของสภาวิชาชีพทุกประการ
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข
ในอนาคตโปรแกรมวิชาการบัญชี จะพัฒนาตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับอัตลักษณของวิชาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2.1
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5.1
1.1.6.1
1.1.7.1
1.1.8.1

หลักฐานแสดง
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรคณะวิทยาการ
จัดการ
แผนการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา
คูมือนักศึกษา ป 2555
แผนงบประมาณประจําป 2555
แผนการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา
แผนงบประมาณประจําป
บันทึกขอความขออนุมัตโิ ครงการ
สรุปแผนการจัดงบประมาณ
รูปเลมรายงานการจัดโครงการ
รูปเลมรายงานการจัดโครงการพรอมแบบประเมิน
รูปเลมรายงานการจัดโครงการ CPD และหนังสือจากกรมทะเบียน
การคาเรือ่ ง CPD

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
คณะ
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
คณะ
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
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องค์ประกอบที การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
ผศ.ดร สุภาณี อินทนจันทน และอาจารยไพโรจน รมบารมี
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีร ะบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีระบบและกลไกการ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และดํ า เนิ น การตาม แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระบบที่กําหนด
และคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
(2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4)
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีระบบและกลไกการ
กํ า หนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ ปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทกี่ ําหนดโดย
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (2.1.2.1)
3 ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการดําเนินงานให
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (การ ระดับอุดมศึกษาและ ไดรับการรับรอง
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ (2.1.3.1 , 2.1.3.2)
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลัก สูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง ที่ ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับ อุดมศึก ษา
พ.ศ. 2548 )
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
4 มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก าร
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาทีก่ ําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลัก สูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ
3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5 มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก าร
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บง ชี้ในขอ 3 ผานเกณฑก ารประเมินครบ ทุก ตัวบง ชี้
และทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการบัญชีมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ
(2.1.4.1)
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 (2.1.5.1 , 2.1.5.2 , 2.1.5.3)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไดผานการพิจารณาจากสภา
วิชาชีพบัญชีโดยทางสภาวิชาชีพบัญชียึดเกณฑ
พิจารณาใหผานตามการรับทราบจาก สกอ.

แนวทางเสริม
มีคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาหลักสูตรครั้งตอไป

จุดออน
โปรแกรมวิชายังขาดการดําเนินงานตามขั้นตอน การ
วิเคราะหขอมูล การดําเนินการปรับปรุง ตลอดจน
การนําไปกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน

แนวทางแกไข
ดําเนินการตามขั้นตอน การวิเ คราะห ขอมู ล การ
ดําเนินการปรับปรุง ตลอดจนการนําไปกําหนดเปน
เกณฑมาตรฐาน
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการตามขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล การ
ดําเนินการปรับปรุง ตลอดจนการนําไปกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
2.1.1.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการบัญชี
2.1.1.2 เอกสารจากสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี
2.1.1.3 เอกสารผานการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.1.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนวปฏิบัติการเปด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
2.1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนวปฏิบัติการเปด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
2.1.3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตซึ่งผานการรับทราบจาก สกอ.
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.1.3.2 เอกสารจากสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี
2.1.4.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 329/2556 เรื่องแตงตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
นครปฐม
โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานักและสถาบันฯ
2.1.5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
2.1.5.2 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5)
โปรแกรมวิชาการบัญชี
2.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชาการบัญชี
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ตัวบงชี้ที่ 2.6
: ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
ผศ.ดร สุภาณี อินทนจันทน และอาจารยไพโรจน รมบารมี
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ โปรแกรมวิชาการบัญชีมรี ะบบและกลไก
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ (2.6.1.1)
2 ทุกรายวิชาของทุก หลัก สูตร มีรายละเอี ยดของรายวิชา โปรแกรมวิชาการบัญชี มีรายละเอียดของ
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม
ในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกรายวิชาของทุก
หลักสูตร (2.6.2.1)
3 ทุก หลั ก สูตรมีร ายวิชาที่ สง เสริม ทัก ษะการเรีย นรูดว ย โปรแกรมวิชาการบัญชีมรี ายวิชาที่สงเสริม
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเ รียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทงั้ ในและ
นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
(2.6.3.1)
4 มีก ารใหผูมีป ระสบการณท างวิชาการหรือวิชาชีพจาก โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการใหผูมี
หน ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนภายนอกเข า มามี ส ว นร ว มใน ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอน (2.6.4.1
, 2.6.4.2 , 2.6.4.3 , 2.6.4.4 , 2.6.4.5)
5 มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อ จาก โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดการเรียนรูที่
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(2.6.5.1)
6 มีก ารประเมินความพึง พอใจของผูเ รียนที่มีตอคุณภาพ โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดใหมีการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุ ก ความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอคุณภาพการ
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
5
(2.6.6.1)
7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการพัฒนาหรือ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผล ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
การประเมินรายวิชา
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ตามผล
การประเมินรายวิชา (2.6.7.1 , 2.6.7.2)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 7 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการบัญชีมรี ะบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปน
สําคัญ อีกทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรจัดใหมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

จุดออน
แนวทางแกไข
สภาวิชาชีพบัญชีมกี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลง
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรจัดใหมีการพัฒนาความรู
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานดานอืน่ ๆที่มผี ลกระทบ ตอเนื่องสําหรับคณาจารย เพื่อใหทนั กับการ
ตอการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการบัญชี
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรจัดใหมกี ารประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในสวนอื่นๆที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเพิม่ เติม แมวาทางมหาวิทยาลัยไดจัดทําในภาพรวมแลวก็ตาม
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
2.6.1.1
2.6.2.1
2.6.3.1

ขอมูลอางอิง

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 329/2556 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานักและสถาบันฯ
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม(มคอ.4)
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม(มคอ.4)

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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หมายเลข

ขอมูลอางอิง

2.6.4.1

โครงการฝกอบรมวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพรอมของการ
นําเสนองบการเงิน สําหรับ AEC”
โครงการอบรมเรื่องภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี
โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี
โครงการฝกอบรมวิชาการเรื่อง “การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ
เพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน Strategic Cost
Management”
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(Active Learning)
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ รียน
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5)
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)

2.6.4.2
2.6.4.3
2.6.4.4
2.6.4.5
2.6.5.1
2.6.6.1
2.6.7.1
2.6.7.2

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี

ตัวบงชี้ที่ 2.7

: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(สกอ.)
ประเภทของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การเก็บขอมูล
: ปการศึกษา
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
: ผศ.ดร สุภาณี อินทนจันทน และอาจารยไพโรจน รมบารมี
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสํารวจคุณลักษณะของ
ตามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต อย า งน อ ย บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
สําหรับ ทุก หลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี ทุก รอบ บัณฑิตทุกปการศึกษา โดยการจัดทําสมุดบันทึกการ
ระยะเวลาตามแผนกํ า หนดการศึ ก ษาของ ฝกงานของนักศึกษาและแบบประเมินผลการฝก
หลักสูตร
ประสบการณวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต (2.7.1.1 ,
2.7.1.2)
2 มี ก ารนํ า ผลจากข อ 1 มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการปรับปรุงหลักสูตร การ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สง เสริมทักษะอาชีพและ
ทัก ษะอาชี พ และคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ตที่ พึ ง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความ
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี (2.7.2.1 ,
2.7.2.2 , 2.7.2.3)
3 มี ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด า น โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสงเสริมสนับสนุน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ ทรัพยากรทัง้ ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขอ

4

5

เกณฑการดําเนินงาน
ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

ผลการดําเนินงาน
และงบประมาณทีเ่ อื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต โดยการของบประมาณจัดโครงการและเชิญ
บุคลากรภายนอกมาบรรยายความรูใหมๆที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชี (2.7.3.1)
มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกการ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ สงเสริมใหนกั ศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ วิชาการระดับชาติ (2.7.4.1)
ในที่ ป ระชุ ม ระหว า งสถาบั น หรื อ ที่ ป ระชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มีกิจ กรรมเสริม สรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด คุณธรรมจริยธรรมใหแกนกั ศึกษา (2.7.5.1)
โดยสถาบัน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
จุดออน
โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดรับงบประมาณในจํานวนไม
มากนัก จึง ทําใหจัดโครงการเพื่อพัฒ นาระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตไดนอย

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
เพิ่มปริมาณการจัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตใหมากขึ้น
แนวทางแกไข
พยายามของบประมาณใหไดเพิม่ มากขึ้นในปตอๆไป
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรหางบประมาณจัดโครงการเพิ่มเติมจากแหลงอื่นนอกเหนือจากที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณมาจากมหาวิทยาลัย
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
2.7.1.1
2.7.1.2
2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.2.3
2.7.3.1
2.7.4.1
2.7.5.1

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี

สมุดบันทึกการฝกงาน
แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต
โครงการอบรมเรื่องภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
โครงการฝกอบรมวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพรอมของการ
นําเสนองบการเงิน สําหรับ AEC”
โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
นครปฐม ครัง้ ที่ 4
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการ โปรแกรมวิชาการบัญชี
บัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวม
ใจเฉลิมพระเกียรติ
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ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.)
ผลผลิต
ปการศึกษา
ผศ.ดร สุภาณี อินทนจันทน และอาจารยไพโรจน รมบารมี

ประเภทของตัวบงชี้
:
การเก็บขอมูล
:
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอกั ษร
2

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1
ไปยังผูบ ริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเ กี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงทัง้ สถาบัน

3

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ

4

มี ก ารประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาตามตั ว บ ง ชี้ แ ละ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้

5

มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษร (2.8.1.1)
โปรแกรมวิชาการบัญชีมกี ารถายทอดหรือ
เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1
ไปยังผูบ ริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
(2.8.2.1 , 2.8.2.2)
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ (2.8.3.1)
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90
ของตัวบงชี้ (2.8.4.1)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
การจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับนักศึกษาทุกครัง้ นักศึกษา
ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมทุกครัง้

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการริเริ่มและนําเสนอกิจกรรม
ใหม ๆ รวมกับคณาจารยในโปรแกรมวิชา

จุดออน
แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชาการบัญชียังไมมีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดใหมกี ิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับ
เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
นักศึกษาเพื่อใหไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
องคกรระดับชาติ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการริเริม่ และนําเสนอกิจกรรมใหม ๆ รวมกับคณาจารยในโปรแกรมวิชา
และควรหางบประมาณจัดโครงการเพิม่ เติมจากแหลงอื่นนอกเหนือจากที่ไดรับจัดสรรงบประมาณมาจาก
มหาวิทยาลัย
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
2.8.1.1
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.3.1
2.8.4.1

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
คูมือนักศึกษา ป 2555
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการ โปรแกรมวิชาการบัญชี
บัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวม
ใจเฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการจัดโครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม
โปรแกรมวิชาการบัญชี
จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสู
สีสันแหงภูมปิ ญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการ โปรแกรมวิชาการบัญชี
บัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวม
ใจเฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการจัดโครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม
โปรแกรมวิชาการบัญชี
จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสู
สีสันแหงภูมปิ ญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

24

องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
:
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ -จัดใหมีชั่วโมง Home Room ใหแกนักศึกษาทุกชั้นป
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
(3.1.1.1)
- มีอาจารยทปี่ รึกษาประจําแตละหมูเ รียน(3.1.1.2)
2 มี ก ารจั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น - จัดเก็บขอมูลดานศักยภาพเกี่ยวกับความตองการของ
ประโยชนตอนักศึกษา
นักศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการใหบริการ(3.1.2.1)
(3.1.2.2) จัดบริการขอมูลขาวสารใน Website ของ
โปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
(3.1.2.3), เอกสาร Homeroom (3.1.2.4) ,บอรดให
ความรู( 3.1.2.5) และคูมอื การศึกษา(3.1.2.6)
3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ จัดอบรมเกี่ยวกับความรูดานบัญชี การเงิน บัญชีภาษี การ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
เขียนแผนธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีใหม ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ใหแกนักศึกษา และกิจกรรมการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน(3.1.3.1)-(3.1.3.16)
4 มี ก ารจั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น - โครงการอบรมผูจ ัดทําบัญชี (CPD) ใหแกศิษยเกา และ
ประโยชนตอศิษยเกา
บุคคลภายนอกเพือ่ เก็บชั่วโมง(3.1.4.1)
-จัดบริการขอมูลขาวสารใน Website ของโปรแกรมวิชา
คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย(3.1.4.2)
5 มีก ารจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นาความรูและ - โครงการอบรมผูจ ัดทําบัญชี CPD ใหกับนักศึกษาและ
ประสบการณใหศิษยเกา
บุคคลภายนอกในการเก็บชั่วโมง(3.1.5.1)
6 มี ผ ล การ ประ เมิ นคุ ณ ภาพ ของ กา ร -เก็บขอมูลจากแบบสอบถามการใหบริการกับนักศึกษาเพื่อ
ใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา ประเมินความตองการดานกายภาพ(3.1.6.1)
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
- ผลการดําเนินงานการเขาอบรมของผูจ ัดทําบัญชี(CPD)
(3.1.6.2)
7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใ ห บ ริ ก า ร ม า ใ ช เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
พั ฒ นาการจั ด บริ ก ารที่ ส นองควา ม
ตองการของนักศึกษา

โปรแกรมวิชาการบัญชีนําผลการประเมินจากการจัด
โครงการตาง ๆ มาวิเคราะหและนําผลการประเมินมาจัด
ประชุมโปรแกรมเพื่อหาขอบกพรองและหาแนวทางแกไข
และจดบันทึกรายงานการประชุมของโปรแกรมวิชาการ
บัญชี (3.1.7.1)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 7 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบการใหคําที่ โปรแกรมวิชาบัญชี ควรนําผลการประเมินคุณภาพมา
ปรึกษาและระบบการชวยเหลือนักศึกษาเปนอยางดี เปนแนวทางการพัฒนา อยางตอเนือ่ ง ในการ
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจําทุกหมูเรียน จัดชั่วโมง จัดบริการแกนกั ศึกษาและศิษยเกาในปตอไป
โฮมรู ม ประจํ า ทุ ก สั ป ดาห และมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณจั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
เสริมสรางองคความรูทางดานวิชาการ ดานวิชาชีพ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการศึก ษาดูง าน
บริษัท เพื่อเสริมสรางประสบการณ อยางตอเนื่อง
จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6

ขอมูลอางอิง

ตารางสอนอาจารย(ชัว่ โมงโฮมรูม)
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ระเบียนประวัติของนักศึกษา
สรุปผลแบบการใหบริการของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี
Website ของโปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
เอกสาร Home Room
การจัดบอรดความรูใหแกนักศึกษา
คูมือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปการศึกษา 2555
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หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
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หมายเลข
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
3.1.3.7
3.1.3.8
3.1.3.9
3.1.3.10
3.1.3.11
3.1.3.12
3.1.3.13
3.1.3.14
3.1.3.15
3.1.3.16
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.7.1

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโตะ จํากัด
โปรแกรมบัญชี
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนยเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความ โปรแกรมบัญชี
สมดุล – อิชิตัน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนฝกงาน
โปรแกรมบัญชี
โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษวัฒนธรรม วันวิ โปรแกรมบัญชี
สาฬบูชาและวันเขาพรรษา วัดหวยมงคล
โครงการศึกษาดูงานที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม โปรแกรมบัญชี
ผักเบี้ย
โครงการอบรมวิชาการ เรื่องการเตรียมความพรอมของการนําเสนองบ โปรแกรมบัญชี
การเงิน สําหรับ AEC
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การจัดการตนทุนเชิง กลยุท ธเ พื่อความ โปรแกรมบัญชี
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน Strategic Cost Management
โครงการศึก ษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญ ชี โปรแกรมบัญชี
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสีสันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
โปรแกรมบัญชี
โครงการอบรมภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โครงการหองสมุดนี้พี่ใหนอง โรงเรียนวัดบัวปากทา อ.บางเลน
จ. โปรแกรมบัญชี
นครปฐม
โครงการสานสัมพันธบัญชีสูชุมชนและบริการวิชาการเพื่อชุมชน
โปรแกรมบัญชี
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาป 4 การเตรียมความพรอมสูการฝกงาน
โปรแกรมบัญชี
โครงการปฐมนิเทศ และบายศรีสูขวัญ นักศึก ษาใหม และการสง เสริม โปรแกรมบัญชี
ประชาธิปไตย คัดเลือกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบัญชีแตละชั้นป
โครงการกีฬาสัมพันธนองพี่ เรารักกันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม โปรแกรมบัญชี
ตอตานยาเสพติด
โครงการจัดอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี (CPD)
โปรแกรมบัญชี
เ ว็ บ ไ ซ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย http://npru.ac.th / เ ว็ บ ไ ซ ต ค ณ ะ โปรแกรมบัญชี
http://msc.npru.ac.th/ เ ว็ บ ไ ซ ต โ ป ร แ ก ร ม บั ญ ชี
http://msc.npru.ac.th/program/accounting
โครงการจัดอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี (CPD)
โปรแกรมบัญชี
แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
โปรแกรมบัญชี
สรุปผลโครงการอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี (CPD)
โปรแกรมบัญชี
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา
โปรแกรมบัญชี
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (3.2.1.1) และ
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ (3.2.1.2)
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
และแผนการจัดสรรงบประมาณดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2.1.3)
2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ งานปฐมนิเทศนักศึกษา มีการใหความรูดานการ
การศึกษาแกนักศึกษา
ประกันคุณภาพของคณะฯ และโปรแกรมวิชา
เอกสารแจกวันปฐมนิเทศ(3.2.2.1)และPower
point นําเสนอในวันปฐมนิเทศ
3 มีการสงเสริมใหนกั ศึกษานําความรูดานการประกัน มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
ประกันไปใชในกิจกรรมดังนี้ จัดโครงการอบรม
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา และศึกษาดูงานดานบัญชี ดานภาษี ดานการฝก
ตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
ประสบการณวิชาชีพ (3.2.3.1-3.2.3.11)
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
ตลอดจนโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธนองพี่ เรา
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ รักกันโปรแกรมบัญชีและการมีสวนรวมตอตาน
ประสงค
ยาเสพติด(3.2.3.12) และมีการนํานักศึกษาออก
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
คายอาสาพัฒนาหองสมุดโรงเรียนชนบท
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม (3.2.3.13)โครงการสานสัมพันธบญ
ั ชีสูชุมชนและ
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
บริการวิชาการเพือ่ ชุมชน(3.2.3.14)และ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสานสัมพันธบัญชีสูชุมชนและการเรียนรู
อาชีพกับปราชญชาวบาน(3.2.3.15)และ
โครงการปลูกปาชายเลน (3.2.3.16) และ
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี (3.2.3.17) และ
โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม และการ
สงเสริมประชาธิปไตย คัดเลือกผูนําประธานรุน
โปรแกรมบัญชีแตละชั้นป (3.2.3.18)และ
โครงการศึกษาดูงานการอนุรกั ษสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษวัฒนธรรม วันวิสาฬบูชาและวัน
เขาพรรษา(3.2.3.19)
4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
โปรแกรมวิชาการบัญชีสง นักศึกษาเขารวม
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี แขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับบัญชี ณ สภาวิชาชีพ
กิจกรรมรวมกัน
การบัญชี(3.2.4.1)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีการสรุปผลการจัดกิจกรรม(3.2.5.1)
โปรแกรมวิชาการบัญชีนําผลการประเมินจาก
การจัดโครงการตาง ๆ มาวิเคราะหและนําผล
การประเมินมาจัดประชุมโปรแกรมเพื่อหา
ขอบกพรองและหาแนวทางแกไขและจดบันทึก
รายงานการประชุมของโปรแกรมวิชาการบัญชี
(3.2.6.1)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรมีการนําผลการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประเมินการจัดกิจกรรมมาใชเปนแนวทางในการ
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาอยา ง ปรับปรุงทุกกิจกรรมโครงการใหมีความหลากหลาย
ตอเนื่องทุกปและไดรับงบประมาณสนับสนุนในการ มากขึ้น
จัดกิจกรรม
จุดออน
โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมคอนขางนอย

แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรมีการจัดกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีก ารจัดโครงการที่มีก ารสง เสริม ใหนัก ศึก ษานํ าความรูดานการประกั นคุณภาพไปใชในการจั ด
กิจกรรมครบถวนอยางนอย 5 ประเภทตอเนื่องทุกป เชน กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรื อรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.3.7
3.2.3.8
3.2.3.9
3.2.3.10
3.2.3.11
3.2.3.12
3.2.3.13
3.2.3.14
3.2.3.15
3.2.3.16
3.2.3.17
3.2.3.18

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
โปรแกรมบัญชี
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมบัญชี
แผนการใชงบประมาณดําเนินการจัดกรรมพัฒนานักศึกษา
โปรแกรมบัญชี
เอกสารแจกใหนักศึกษาวันปฐมนิเทศนักศึกษา
อ.สุทิศา
Power Point นําเสนอการประกันคุณภาพในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
อ.สุทิศา
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโตะ จํากัด
อ.พิมพนารา
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนยเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความ อ.พิมพนารา
สมดุล – อิชิตัน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนฝกงาน
อ.พิมพนารา
โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษวัฒนธรรม
อ.พิมพนารา
วันวิสาฬบูชาและวันเขาพรรษา วัดหวยมงคล
โครงการศึกษาดูงานที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม อ.พิมพนารา
ผักเบี้ย
โครงการอบรมวิชาการ เรื่องการเตรียมความพรอมของการนําเสนองบ อ.พิมพนารา
การเงิน สําหรับ AEC
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การจัดการตนทุนเชิง กลยุท ธเ พื่อความ อ.พิมพนารา
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน Strategic Cost Management
โครงการศึก ษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญ ชี
อ.สุทิศา
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสีสันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
อ.สมใจ
โครงการอบรมภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี
อ.สมใจ
โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี
อ.สมใจ
โครงการกีฬาสัมพันธนองพี่ เรารักกันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม
อ.สุทิศา
ตอตานยาเสพติด
โครงการหองสมุดนี้พี่ใหนอง โรงเรียนวัดบัวปากทา อ.บางเลน
อ.สุทิศา
จ.นครปฐม
โครงการสานสัมพันธบัญชีสูชุมชนและบริการวิชาการเพื่อชุมชน
อ.สมใจ
โครงการสานสั ม พั น ธ บั ญ ชี สู ชุ ม ชนและการเรี ย นรูอ าชี พ กับ ปราชญ
อ.บุษบงค
ชาวบาน
โครงการปลูกปาชายเลน ณ หมูบานคลองชอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร
อ.บุษบงค
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
อ.สุทิศา
โครงการบายศรีสู ขวัญ นั ก ศึก ษาใหม และการสง เสริม ประชาธิป ไตย
อ.สุทิศา
คัดเลือกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบัญชีแตละชั้นป
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หมายเลข
3.2.3.19
3.2.4.1
3.2.5.1

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษวัฒนธรรม วันวิ อ.พิมพนารา
สาฬบูชาและวันเขาพรรษา
เอกสารไปราชการเพื่ อนํานั ก ศึก ษาเข ารวมแขง ขั นตอบปญ หาที่ส ภา
อ.สุทิศา
วิชาชีพการบัญชี
สรุปผลการจัดกิจกรรมแตละโครงการ
โปรแกรมบัญชี
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องค์ประกอบที การวิจยั
ตัวบงชี้ที่ 4.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
นางพิมพนารา พิบลู จิระกานต
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
โปรแกรมวิชาการบัญ ชีมีร ะบบและกลไกบริห าร
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน งานวิจัย โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบ วิ ท ยาการจั ด การ หลั ก ฐาน คื อ ยุ ท ธศาสตร
ที่กําหนด
โปรแกรมการบัญชี (4.1.1.1) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของคณะ สถาบั น และสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการวิจัยของชาติ
(4.1.1.2)
2

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกบั การจัดการเรียนการสอน

3

มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจยั หรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

4

มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

5

มีก ารสนับ สนุนพันธกิจ ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจารยกบั นักศึกษาทํางานวิจัย
รวมกัน หลักฐาน มคอ. 3 (4.1.2.1.)
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค แ ละให ค วามรู ด า น
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา โดยมีการ
ส ง เสริ ม ให อ าจารย เ ข า อบรมการทํ า วิ จั ย และ
สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย ทั้ ง ภายนอกและภายใน
หลักฐาน บันทึกการประชุม (4.1.3.1) คูมือบริหาร
งานวิจัย (4.1.3.2)
โป ร แก ร ม วิ ชาก า ร บั ญ ชี ได รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณจากทุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย และทุ น
สนับสนุนจากภายนอก หลักฐาน คือ ตําราที่จัดทํา
เสร็จแลว (4.1.4.1) และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และ
การจัดทําเอกสารตําราฯ (4.1.4.2.)
-โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ต ามอั ต ลั ก ษณ ข อง
สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
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ศู น ย เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุด หรือแหลง คนควาข อ มูล สนับ สนุ น
การวิจัยฯ
- สิ่ง อํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
การจั ด ให มี ศ าสตราจารย อ าคั น ตุ ก ะหรื อ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)

6
7
8

เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลง คนควาขอมูล สนับ สนุนการ
วิจัยฯ
- สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ในการวิ จั ย ฯ เช น ระบบเทคโนโลยี
สารส นเทศ ระบ บรั ก ษาควา มปลอ ดภั ย ใ น
หองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบั
เชิญ (visiting professor)โดย การไดรับการ
สนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรร
ทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของ
คณะวิทยาการจัดการ (4.1.5.1) เอกสารในการจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค ครัง้ ที่
1 (4.1.5.2.)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน - บันทึกการประชุม (4.1.6.1)
ขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ - มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด า นการ วิ จั ย หรื อ งา น เอกสารบันทึกการประชุม (4.1.7.1)
สรางสรรคของสถาบัน
มีร ะบบและกลไกเพื่อสรา งงานวิจั ยหรืองาน โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกเพื่อสราง
สรางสรรคบ นพื้นฐานภู มิปญ ญาทองถิ่นหรื อ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบ นพื้นฐานภูมิปญ ญา
จากสภาพป ญ หาของสั ง คม เพื่ อ ตอบสนอง ท อ งถิ่ น หรื อ จากสภาพป ญ หาของสั ง คม เพื่ อ
ความต อ งการของท อ งถิ่ น และสั ง คมและ ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและ
ก ล ไ ก ร ว ม กั บ ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักฐานคือเอกสาร
เกี่ย วกับ การจัด ตั้ง หนว ยวิจั ยของคณะวิ ท ยาการ
จัด การ(4.1.8.1) แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการ (4.1.8.2) รูปเลมงานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
(4.1.8.3)
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
6 ขอ
8 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสนับสนุนงบประมาณ
สงเสริม คณาจารยในการพัฒนาความรูโดยมีการจัด
อบรมดานวิจัยและมีก ารสนับสนุนพันธกิจ ดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน มี
หนวยวิจัยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ มี
หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
กิจ กรรมวิ ชาการที่ สง เสริม งานวิ จัย ฯ เช น การจั ด
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 การจัดแสดงงานสรางสรรค
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
จุดแข็ง
รับเชิญ (visiting Professor) การจัดสรรทรัพยากร
แหลง คนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหแกคณาจารย และมีระบบและกลไกเพื่อ
สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญ
 ญา
ท อ งถิ่ น หรื อ จากส ภาพป ญ หาของสั ง คม เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและ
กลไกรวมกับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยของโปรแกรม กับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักศึกษารวม
ทําวิจัยเพื่อบริก ารชุม ชน ลงพื้นที่เ พื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น และสังคม อยางตอเนื่อง
และสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหม อบรมการนําวิจัย
ในชั้นเรียนและลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม

จุดออน
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
.................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.2.1
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.6.1
4.1.7.1
4.1.8.1
4.1.8.2
4.1.8.3

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและ มคอ. 3
โปรแกรมวิชาการบัญชี
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ
คูมือนักวิจัย, จรรยาบรรณนักวิจัย, บันทึกการประชุม
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ทุนวิจัย, เอกสารที่ระบุจํานวนเงินอุดหนุน
โปรแกรมวิชาการบัญชี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการ โปรแกรมวิชาการบัญชี
วิจัย และการจัดทําเอกสารตําราฯ
หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค โปรแกรมวิชาการบัญชี
ครั้งที่ 1, ภาพถายโครงการ, ใบงานกิจกรรม, งาน NPRU
รายงานความกาวหนาของงานวิจัยเปนระยะ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
บันทึกการประชุมวาระการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
โปรแกรมวิชาการบัญชี
เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
รายงานผลวิจัย-รายงานการประเมินความพึงพอใจของ อบต. โปรแกรมวิชาการบัญชี
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ตัวบงชี้ที่ 4.2
:
ประเภทของตัวบงชี้
:
การเก็บขอมูล
:
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
1

2

3

4

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
กระบวนการ
ปการศึกษา
นางพิมพนารา พิบลู จิระกานต

เกณฑการดําเนินงาน
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีก ารเผยแพรผ ลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใชระบบและ
กลไกของคณะวิท ยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม หลักฐาน หนังสือประชุมวิชาการ
โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึก ษา ครั้ง ที่ 1 ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (4.2.1.1) เอกสาร
ประกอบการประชุม วิชาการดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (4.2.1.2)
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
โปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี มี ร ะบบและกลไกการ
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ
คนทั่ ว ไปเข า ใจได และดํ า เนิ น การตามระบบที่
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
กําหนดโดยใชร ะบบและกลไกของคณะวิท ยาการ
จั ด การ หลั ก ฐาน คื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค (4.2.2.1) หนั ง สื อ
ประเมินผลงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ (4.2.2.2)
มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
โปรแกรมการบัญชี มีการประชาสัมพันธและเผยแพร
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ องคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจาก
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยใชระบบ
และกลไกของคณะวิทยาการจัดการ หลักฐาน คือ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัย
และงานสรางสรรค (4.2.3.1) หนัง สือการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (4.2.3.2)
มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนจริงจากหนวยงาน
การรับรองการใชประโยชนจริงจาก
ภายนอกหรือชุมชน หลักฐาน คือ หนังสือรับรอง
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ขอ
5

เกณฑการดําเนินงาน
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน

ผลการดําเนินงาน
การนําผลงานวิจัยไปใช ป ระโยชนและรูป เลม การ
ทํางานวิจัยที่สมบูรณ (4.2.4.1)
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครอง มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและสงเสริมผลักดัน
สิท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรือ งานสรา งสรรค ที่ ใหง านวิจัยเผยแพรม ากขึ้นรวมถึง การสนับ สนุนให
นํา ไปใช ป ระโยชน และดํา เนิ น การตาม ผลงานของอาจารยไดรับการคุมครองสิทธิ หลักฐาน
ระบบที่กําหนด
คือ คูมือบริหารจัดการงานวิจัย (4.2.5.1)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...5..... ขอ
..........5...... คะแนน
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมการบัญ ชี ไดใชร ะบบและกลไกสนับสนุน คณะวิ ท ยาการจั ด การและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
การเผยแพรผ ลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ นครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและสงเสริม
ประชุมวิชาการหรือการตีพิม พในวารสารระดับชาติ ผลั ก ดั น ให ง านวิ จั ย เผยแพร ม ากขึ้ น รวมถึ ง การ
หรือนานาชาติโ ดยอางอิง ระบบและกลไกของคณะ สนับ สนุนใหผ ลงานของอาจารยไดรับ การคุม ครอง
วิท ยาการจัดการและมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม สิท ธิ โดยโปรแกรมวิชาการบัญ ชีสนับ สนุนนโยบาย
และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ใน ของคณะวิท ยาการจัดการและมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
การประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ ใ นวารสาร นครปฐมตอไป
ระดับชาติ

จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
4.2.1.1 คูมือบริหารงานวิจัย
4.2.1.2 คูมือบริหารงานวิจัย
4.2.2.1 เอกสารเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนรวบรวม คั ด สรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
4.2.2.2 คําสั่ง และหนัง สือ ตอบรับ หนัง สือ ประเมินผล
งานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ
4.2.3.1 วารสาร Herp conference
4.2.3.2 หนังสือการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1
4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
และรูปเลมการทํางานวิจัยที่สมบูรณ
4.2.5.1 คูมือบริหารจัดการงานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
ปจจัยนําเขา
ปงบประมาณ
นางพิมพนารา พิบลู จิระกานต
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน

ชนิดของตัวบงชี้
:
การเก็บขอมูล
:
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
เกณฑการประเมิน
:
คะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 25,000 บาทขึ้นไปตอคน

สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

= 1,090,000
8
= 136,250
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
x5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

=

136,250 x 5
25,000
= 28
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
ขอ เกณฑการดําเนินงาน
1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน..-......บาท
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก.. 1,090,000..บาท
รวมจํานวนเงินสนับสนุนทั้งหมด... 1,090,000..บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา....8....คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา..136,250 บาท
คะแนนที่ได......5.........คะแนน
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
15,000 บาท
136,250
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีนักศึกษาที่สนใจมาเรียนเปน
จํา นวนมาก หลั ก สู ต รมี ส ภาวิ ช าชี พ ดูแ ล จึ ง ทํ า ให
อาจารยมีภาระการสอนใหเปนไปตามที่สภากําหนด
ในการทําวิจัยรวมถึงการสรางสรรคตีพิม พเ ผยแพร
งานวิจัยและทางโปรแกรมวิชาไดทํางานวิจัยโดยนํา
นัก ศึก ษาไปมีสวนรวมในลงพื้นที่เ ก็บ ขอ มูล งานวิจัย
และได รั บ งบประมาณจากหน ว ยงานภายนอก
สนับสนุน

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะ
วิทยาการจัดการและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของ
โปรแกรมการบัญชี กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพื้นที่ เพื่อพัฒนา
ความรูดานงานวิจัย และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยได
ไปทํางานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหา
แหลงทุนวิจัยใหม ๆ ใหอาจารยในโปรแกรมวิชา

จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
หนวยงานหรือแหลงของขอมูล
4.3.1.1
ประกาศทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย และ โปรแกรมวิชาการบัญชี
หนวยงานภายนอก
4.3.1.2
คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี ป 2555
โปรแกรมวิชาการบัญชี
4.3.1.3
สัญญาจางการทํางานจากหนวยงานภายนอก
โปรแกรมวิชาการบัญชี
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องค์ประกอบที การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
:
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยสมใจ เภาดวง
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
-โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกการบริการ
แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ทางวิ ช าการแก สั ง คมและดํ า เนิ น การตามระบบ
ที่กําหนดโดยมีการจัดทําแผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการ
บัญชี (5.1.1.1) และแผนการดําเนินงานประจําปของ
โปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี (5.1.1.2) เพื่ อ ให มี ค วาม
สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรคณะวิท ยาการจัดการ
(5.1.1.3) และแผนยุท ธศาสตรมหาวิทยาลัย(5.1.1.4)
โดยดําเนินการตามแผนงานการบริการทางวิชาการแก
สังคมหรือโครงการที่กําหนดไว (5.1.1.5) สนับสนุนให
อาจารย ใ นโปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี อ อกไปบริ ก าร
วิชาการแกสัง คมในรูป แบบต างๆ เชน เปนวิท ยากร
เปนผูประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตาง ๆ และ
เป น ที่ ป รึ ก ษาด า นวิ ช าการให กั บ หน ว ยงานต า งๆ
(5.1.1.6)
2 มีก ารบูร ณาการงานบริก ารทางวิชาการแก โปรแกรมวิชาการบัญ ชี ไดมีก ารจัดทําแผนการสอน
สังคมกับการเรียนการสอน
เชื่อมโยงและบูร ณาการ การบริก ารทางวิชาการแก
สัง คม เขา กั บ การเรี ย นการสอนโดยมี ศูน ย บ ริ ก าร
ความรูดานการเงินและบัญชีแกชุมชน (5.1.2.1) ซึ่งถือ
วาการจัดโครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของผูทําบัญ ชี
( CPD) ( 5.1.2.2) เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง วิ ช า ก า ร ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพและการเตรียมฝก ประสบการณ
วิชาชีพ) (5.1.2.3)

3

มีก ารบูร ณาการงานบริก ารทางวิชาการแก โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการนําความรู ประสบการณ
สังคมกับการวิจัย
จากการใหบ ริก ารทางวิชาการมาพัฒ นาตอยอดองค
ความรูใหมผานกระบวนการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เครือขายเพื่อความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขต
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ขอ

เกณฑการดําเนินงาน

4

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ การ
เรียนการสอนและการวิจัย

5

มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง
การบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
เทศบาลนครนครปฐม(5.1.3.1) งานวิ จั ย เรื่ อ ง
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นแบบมี ส ว นร ว ม
(5.1.3.2)
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีก ารประเมินผลความสําเร็จ
ของการปฏิ บั ติ ง านโครงการให บ ริ ก ารวิ ช าการ
แกสังคม โครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของผูทําบัญชี
(CPD) (5.1.4.1)โครงการสายสัมพันธบัญชีสูชุมชนและ
บริการวิชาการแกชุมชน (5.1.4.2)
โปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น
โครงการบริการวิชาการแตละโครงการมาเขาที่ประชุม
โปรแกรมวิชาการบัญชีเพื่อใหอาจารยในโปรแกรมฯ
รับทราบและเสนอแนะรวมกันเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมพรอมทั้งได รวมมือ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับ
เรื่องของประเด็น
การใหบริการทางวิชาการที่
นาสนใจในหัวขอ
การอบรม มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงเพื่อใหตรงตามความตองการของผูเขาอบรม
(5.1.5.1) จากสรุปผลการประเมินโครงการสายสัมพันธ
บั ญ ชี สู ชุ ม ชนและงานบริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชน
(5.1.5.2)สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการเก็บ
ชั่วโมงของผูทําบัญ ชี (CPD) (5.1.5.3) ซึ่งผลจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จะเห็นไดจากปริมาณผูเขาอบรม
บริ ก ารวิ ช าการในรอบป ที่ ผ า นมาเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอก (5.1.5.4)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ
5 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการบัญ ชีมีร ะบบและกลไกการ
โปรแกรมวิชาการบัญ ชีจ ะนําผลการประเมิน
บริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบ ที่มีขอเสนอแนะหรือขอบกพรองบางเรื่องไปปรับปรุง
ที่ กํ า หนด โดยมี ก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ และแผน หรือบูรณากับงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
ดํ า เนิ น งานการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมใน เรียนการสอนและงานวิจัยใหเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําปของโปรแกรม
วิชาเพื่อใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน ใหอาจารยในโปรแกรม
ออกไปบริการวิชาการ แกสังคมในรูปแบบตางๆ
มีศูนย อบรมที่ใ หบ ริก ารทางวิ ชาการแก ชุม ชนและ
สังคม ตามระเบียบขอบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี มี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรี ย นการสอนและงานวิ จั ย มี ก ารประเมิ น ผล
ความสํ า เร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง าน และนํ า ผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม
ในปตอไป
จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ ที่มีขอเสนอแนะหรือขอบกพรองมาปรับปรุงหรือ บูรณา
การกับงานบริการทางวิชาการแกสังคมในครั้งตอไป
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5

ระบบและกลไลงานบริการวิชาการแกสงั คม
แผนการดําเนินงานประจําปของโปรแกรมวิชาการบัญชี
แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ประกาศสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
- โครงการสายสัมพันธบัญชีสูชุมชนและบริการวิชาการแกชุมชน
5.1.1.6 คําสั่งแตงตั้งเปนวิทยากร เปนผูป ระเมินความพึงพอใจของหนวยงาน
ตาง ๆ และเปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหกบั หนวยงานตางๆ
5.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งศูนยบริการความรูดานการเงินและบัญชีแกชุมชน
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

หนวยงานหรือแหลง
ของขอมูล
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย
อาจารยสมใจ เภาดวง
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
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หมายเลข

ขอมูลอางอิง

5.1.2.2 โครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของผูทําบัญชี (CPD)
- การเตรียมความพรอมของการนําเสนองบการเงิน สําหรับ AEC
- การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
Strategic Cost Management
5.1.2.3 มคอ. 3 วิชาเตรียมผึกประสบการณวิชาชีพ, มคอ.4 วิชาผึกประสบ
การณวิชาชีพบัญชี,มคอ.5 วิชาเตรียมความพรอมสูวิชาชีพบัญชี และ
มคอ.6 วิชาผึกประสบการณวิชาชีพบัญชี
5.1.3.1 งานวิจัย : เรื่อง “การศึกษาคนหาทางเลือกในการลดตนทุนการปลูก
พืชผักปลอดสารพิษของกลุม เกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม”
5.1.3.2 งานวิจัย : เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบมีสวนรวม ”
5.1.4.1 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของผูทําบัญชี(CPD)
- การเตรียมความพรอมของการนําเสนองบการเงิน สําหรับ AEC
- การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
Strategic Cost Management
5.1.4.2 สรุปผลการประเมินโครงการสายสัมพันธบญ
ั ชีสูชุมชนและงานบริการ
วิชาการแกชุมชน
5.1.5.1 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาการบัญชี
5.1.5.2 สรุปผลการประเมินโครงการสายสัมพันธบญ
ั ชีสูชุมชนและงานบริการ
วิชาการแกชุมชนป 54-55
5.1.5.3 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของผูทําบัญชี (CPD)
ป 54-55
5.1.5.4 ผลจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณผูเ ขาอบรมบริการวิชาการในรอบที่ผาน
มาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนบุคคลภายนอก

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

หนวยงานหรือแหลง
ของขอมูล
โปรแกรมวิชาการบัญชี

โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารยสมใจ เภาดวง
และคณะ
อาจารยสุภาณี
อินทนจันทน
อาจารยพมิ พนารา
พิบูลจิระกานต
อาจารยสมใจ เภาดวง
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยสมใจ เภาดวง
เกณฑมาตรฐาน :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ โปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี มี ก ารสํ า รวจความ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ ต อ ง ก า ร ขอ ง ชุ ม ชน ห รื อ ภา ค รั ฐ ห รื อ
กํา หนดทิศ ทางและการจั ด ทํ าแผนการบริก ารทาง ภาคเอกชน หรื อ หน ว ยงานวิ ช าชี พ เพื่ อ
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
ประกอบการกํ า หนดทิศ ทางและการจัด ทํ า
แผนการบริก ารทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะวิ ท ยาการจั ดการ (5.2.1.1) และแผน
กลยุทธโปรแกรมวิชาการบัญชี (5.2.1.2)
2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู โปรแกรมวิ ชาการบัญ ชี มีความรวมมือ ดา น
และเส ริ ม สร างความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนหรื อ บริ ก ารทางวิ ช าการเพื่ อ การเรี ย นรู แ ละ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน ใน
บริษัท เอกชนที่เ กี่ยวของกับ วิชาชีพการบัญ ชี
(5.2.2.1) เทศบาล หรือองคการบริห ารสวน
ตําบล (5.2.2.2)
3 มี ก ารประเมิ น ประโยชน ห รื อ ผลกระทบของการ โปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี มี ก ารประเมิ น
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม
ประโยชนห รื อผลกระทบของโครงการการ
ใหบริก ารทางวิชาการตอสังคมจากโครงการ
อบรมการเก็ บ ชั่ ว โมงของผู ทํ า บั ญ ชี (CPD)
(5.2.3.1) โครงการสายสั ม พันธ บัญ ชีสู ชุม ชน
และงานบริการวิชาการแกชุมชน (5.2.3.1)
4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ มีก ารนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพั ฒ นา
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
ระบบและกลไก หรือกิจ กรรมการใหบ ริก าร
ทางวิชาการ (5.2.4.1)
5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
และถา ยทอดความรูสู บุค ลากรภายในสถาบัน และ วิชาการและถายทอดความรูส ูบุคลากรภายใน
เผยแพรสูสาธารณชน
คณะและเผยแพรสูสาธารณชนทางเว็บไซต
ของคณะ(5.2.5.1) และนําคูมือการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหอาจารยหรือนักศึกษาที่สนใจได
จัดทํา (5.2.5.2)

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โ ป ร แก ร ม วิ ช า ก า ร บั ญ ชี มี ก า ร สํ า ร ว จ
โปรแกรมนําความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
ความตองการของชุมชน และหนวยงานวิชาชีพเพื่อ วิชาการมารวบรวมและสรุปเพื่อพัฒนาความรูที่มีอยู
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ เดิ ม อย า งต อ เนื่ อ งและถ า ยทอดความรู สู บุ ค ลากร
บริ ก ารทางวิ ช าการ ตลอดจนมี ค วามร ว มมื อ ด า น ภายในและเผยแพรสูสาธารณชน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูแ ละเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน มีการประเมินผลและมีการนําผล
การประเมิน ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ
จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
พัฒนาความรูที่มีอยูเ ดิมอยางตอเนื่องและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและเผยแพรสู
สาธารณชน
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.3.1

5.2.3.2
5.2.4.1
5.2.5.1
5.2.5.2

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล
แบบสํารวจความตองการ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
แผนกลยุทธโปรแกรมการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบัญชี
เอกสารความรวมมือกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี
เอกสารความรวมมือกับหนวยงานเทศบาล หรือองคการบริหาร สวน โปรแกรมวิชาการบัญชี
ตําบล
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของผูทําบัญชี (CPD) อาจารยพมิ พนารา
- การเตรียมความพรอมของการนําเสนองบการเงิน สําหรับ AEC
พิบูลจิระกานต
- การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
Strategic Cost Management
สรุปผลการประเมินโครงการสายสัมพันธบญ
ั ชีสูชุมชนและงานบริการ อาจารยสมใจ เภาดวง
วิชาการแกชุมชน
สรุปผลการประเมินโครงการ/ขอเสนอแนะ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
-โครงการอบรมการเก็บชั่วโมงของผูทําบัญชี (CPD)
-โครงการสายสัมพันธบญ
ั ชีสูชุมชนและงานบริการวิชาการแกชุมชน
เผยแพรทางเวบไซตของคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คูมือการจัดทําบัญชีครัวเรือน
อาจารยสมใจ เภาดวง
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องค์ประกอบที การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
:
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยบุษบงค สุวรรณะ
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ โปรแกรมวิชาการบัญชีมรี ะบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒ นธรรม และดํา เนิน การตามระบบที่ และวัฒนธรรมจัดทําไวเปนคูมือ (6.1.1.1)และกําหนดไวใน
กําหนด
ยุทธศาสตรของคณะและโปรแกรมวิชา(6.1.1.2)และได
ดําเนินการตามระบบทีก่ ําหนด โดยจัดเปนโครงการและ
กิจกรรมประจําปทุกปการศึกษา เชน โครงการบายสีสูขวัญ
(6.1.1.3)
2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดนําศึกษาไปจัดโครงการ โดย
และวั ฒ นธรรมกั บ การจั ดการเรีย นการ จัดเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของวิชาที่กําลังศึกษาเชน โครงการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวมใจ
เฉลิมพระเกียรติ(6.1.2.1)
3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ และ วั ฒ นธรร มต อ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยการ
สาธารณชน
ประชาสัมพันธและชักชวนใหผูมจี ิตศรัทธาชวยกันทําบุญและ
รวมบริจาคทรัพยเพื่อรวมทอดผาปาสามัคคีเชน โครงการ
ทอดผาปาวัดพระบาทน้ําพุ (6.1.3.1) โครงการศึกษาธรรมะ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี และศึกษาดู
งานเปดโลกกวางสูส ีสันแหงภูมปิ ญญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ(6.1.3.2)
4 มีการประเมินผลความสําเร็จ ของการบูร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุ
ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
วัฒ นธรรมกั บ การจั ดการเรี ยนการสอน กิจกรรม เชน โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม
และกิจกรรมนักศึกษา
จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสู
สีสันแหงภูมปิ ญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ(6.1.4.1)
5 มีก ารนําผลการประเมินไปปรับ ปรุง การ มีการประเมินโครงการ เพื่อปรับปรุงในการจัดโครงการครัง้
บูร ณาการงานดานทํานุบํารุง ศิล ปะและ ตอไปเชน โครงการทอดผาปาวัดพระบาทน้ําพุ
วัฒ นธรรมกั บ การจั ดการเรี ยนการสอน (6.1.5.1),โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และกิจกรรมนักศึกษา
กับวิชาชีพการบัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูส สี ันแหง
ภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ(6.1.5.2)
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ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
นักศึกษาและอาจารย ใหความรวมมือเปนอยางดี รวมทัง้ คน
ในชุมชนก็ใหความสนใจและรวมมือเปนอยางมาก
จุดออน
ตองนําผลจาการประเมินมาปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.2.1
6.1.3.1
6.1.3.2
6.1.4.1
6.1.5.1
6.1.5.2

ขอมูลอางอิง

คูม ือนักศึกษา
ยุทธศาสตรของคณะและโปรแกรมวิชา
โครงการบายสีสูขวัญ
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการทอดผาปาวัดพระบาทน้ําพุ
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการทอดผาปาวัดพระบาทน้ําพุ
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญ
 ญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
อ.สุทิศา
อ.สุทิศา
อ.บุษบงค
อ.สุทิศา
อ.สุทิศา
อ.บุษบงค
อ.สุทิศา
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องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
โปรแกรมวิชาบัญชี
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
กั บ พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของสถาบั น คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตระดับนักศึกษาจนถึงระดับ
ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ของอาจารยในโปรแกรมวิชา และดําเนินการตามระบบ
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ที่กําหนด(9.1.1.1)
2 มีก ารกํา หนดนโยบายและใหความสําคั ญ มีการใหความรูแกนักศึกษาในการใหความสําคัญเรื่อง
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณาจารย
โดยคณะกรรมการระดั บ นโยบายและ (9.1.2.1)และไดมกี ารกําหนดนโยบายดานประกัน
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
คุณภาพไวอยางชัดเจนในคูมือนักศึกษา(9.1.2.2)
3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของสถาบัน
4 มีก ารดําเนิน งานดานการประกันคุณภาพ ทางโปรแกรมวิชาไดมีการดําเนินงานดานการประกัน
การศึก ษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1)
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
ประเมิ น คุ ณ ภาพ 2) การจั ด ทํ า รายงาน คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพ ประเมินคุณภาพเสนอตอคณะวิทยาการจัดการและสภา
เส น อ ต อ ส ภา ส ถา บั น และ สํ า นั ก ง า น วิชาชีพบัญชีตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม ครบถวนตามที่คณะวิทยาการกําหนด(9.1.4.1)
กํ า หนดเวลา โดยเป น รายงานที่ มี ข อ มู ล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษาของ
สถาบัน
5 มีก ารนําผลการประกันคุณภาพการศึก ษา ไดมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให ปรับปรุงการทํางานโดยไดเปนขอกําหนดของโปรแกรม
มีการพัฒ นาผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้ ใหมีการรายงานและติดตามการจัดโครงการวาเปนไป
ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
ตามตัวบงชี้หรือไมโดยมีประธานโปรแกรมเปนผู
ตรวจสอบและอาจารยในโปรแกรมรวมกันประชุมเพื่อ
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ขอ
6
7

8
9

เกณฑการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ปรับปรุง(9.1.5.1)
มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ มีการนําระบบสารสนเทศโดยเปดเปน website ของ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 โปรแกรมวิชาการบัญชีและปรับปรุงใหทันสมัย(9.1.6.1)
องคประกอบคุณภาพ
มี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการ มีการใหนกั ศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชีเขารวมใน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเฉพาะ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ(9.1.7.1)
นัก ศึก ษาผู ใชบัณฑิต และผูใชบ ริก ารตาม
พันธกิจของสถาบัน
มีเ ครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึก ษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน
มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส ว นงาน
พั ฒ นาขึ้ น และเผยแพร ใ ห ห น ว ยงานอื่ น
สามารถนําไปใชประโยชน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6
ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

คะแนน 4
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง / จุดออน :
ทางโปรแกรมไดมีการประสานงานกันระหวางอาจารยและนิสิตในการจัดทําการประกันคุณภาพ
ภายในโดยการใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพประจําป
แนวทางเสริม /แนวทางแกไข :
โปรแกรมวิชาการบัญชี นําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
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รายการหลักฐาน:
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1
คูมือนักศึกษา 2555
9.1.2.1
เอกสารที่แจกในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2555
9.1.2.2
คูมือนักศึกษา 2555
9.1.3.1
เอกสารที่แจกในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2555
9.1.4.1
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะวิทยาการจัดการและสภาวิชาชีพ
9.1.5.1
รายงานการประชุมเรื่องการจัดโครงการในปงบประมาณ
9.1.6.1
Website โปรแกรมวิชาการบัญชี
9.1.7.1
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
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องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา ดี ( D)”
ตัวบงชี้ที่ 10.1
:
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ
เกณฑมาตรฐาน
:
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี แผนยุทธศาสตร
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
โปรแกรม (10.1.1.1) คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการ 3 ดี
(10.1.1.2) แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ
(10.1.1.3)
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย
โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดการเรียนรู โดยการ
ดานคุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจาก สอดแทรกกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
ยาเสพติด
จริยธรรมไวในรายวิชาตาง ๆ ทุกวิชา คือ มคอ.3
(10.1.2.1) จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย คือ การ
เลือกตั้งประธานโปรแกรม และการจัดทําบันทึก
ขอความการรายงานการเลือกตั้งประธานโปรแกรมวิชา
(10.1.2.2) นักศึกษาทุกชั้นป มีการเลือกตัง้ ประธานรุน
ทุกชั้นป ตั้งแต ป1-ป4 (10.1.2.3) ดานคุณธรรม
จริยธรรม การเรียนรู คือ โครงการศึกษาธรรมะ
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี
(10.1.2.4 ) ) ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดคือ
โครงการกีฬาสัมพันธนองพี่ รวมกันตอตานยาเสพติด
(10.1.2.5)
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดใหไปอบรมและศึกษาดู
มีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
งาน เพื่อเพิ่มเติมความรูดานบัญชีและดานอื่น ๆ เชน
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
(10.1.3.1)โครงการอบรมUpdate มาตรฐานการบัญชี
ณ ราชภัฏเชียงใหม (10.1.3.2)
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)

โปรแกรมวิชามีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ครบทุกดาน
เพื่อใหความรวมมือกับทุกฝายทัง้ ภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน รวมแขงขันกีฬา
นักศึกษาไทยจีน และนํานักศึกษาสงเขารวมแขงขันตอบ
ปญหาที่สภาวิชาชีพการบัญชี (10.1.4.1)
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ผลการดําเนินงาน

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 4 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
จุดออน
จุดออน โปรแกรมวิชายังไมมีการติดตาม และ
ประเมินผล

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชาควรหาแนวทางปรับปรุงและติดตามการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษา 3 ดี

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
...................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

55

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.4.1

ขอมูลอางอิง

แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ดี
แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ
มคอ. 3 ในรายวิชาตาง ๆ
บันทึกขอความเลือกตัง้ ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
โครงการปฐมนิเทศ และบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม และการสงเสริม
ประชาธิปไตยคัดเลือกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบัญชีแตละชั้นป
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
และเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ
โครงการกีฬาสัมพันธนองพี่ เรารักกันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม
ตอตานยาเสพติด
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
โครงการอบรม การUpdate มาตรฐานการบัญชี ณ ราชภัฎเชียงใหม
โครงการจากขอ 10.1.2.3-10.1.2.5 และคําสั่งไปราชการ

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

ตัวบงชี้ที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ประเภทของตัวบงชี้ :
ผลผลิต
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
อาจารยสทุ ิศา ไพบูลยวัฒนกิจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ดาน
มีการดําเนินการ 2 ดาน
มีการดําเนินการ 3
ดาน
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย

1

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย

1

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคมุ กันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด

1
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 2 ดาน มีการดําเนินการ 3 ดาน
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดกิจกรรมทุกป
ใหกับนักศึกษา

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาจะนําผลการประเมินโครงการ
ตาง ๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการตอไปใน
ปหนา

จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
10.2.1
10.2.2
10.2.3

ขอมูลอางอิง

โครงการปฐมนิเทศ และบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม และการสงเสริม
ประชาธิปไตยคัดเลือกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบัญชีแตละชั้นป
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี
และเปดโลกกวางสูสสี ันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ
โครงการกีฬาสัมพันธนองพี่ เรารักกันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม
ตอตานยาเสพติด
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หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ตารางที่.... : ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ (ส.1)
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ
เปาหมาย
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
=บรรลุ
(% หรือ
ตัวหาร
=ไมบรรลุ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 1.1
6 ขอ
7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)

ตัวบงชี้ที่ 2.1
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 2.6
5 ขอ
7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)

ตัวบงชี้ที่ 2.7
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 2.8
5 ขอ
4 ขอ (1,2,3,4)

ตัวบงชี้ที่ 3.1
5 ขอ
7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)

ตัวบงชี้ที่ 3.2
5 ขอ
6 ขอ (1,2,3,4,5,6)

ตัวบงชี้ที่ 4.1
8 ขอ
8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)

ตัวบงชี้ที่ 4.2
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 4.3
15,000 บาท
1,090,000
136,250
8

ตัวบงชี้ที่ 5.1
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 5.2
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 6.1
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 9.1
5 ขอ
6 ขอ (1,2,3,4,5,6)

ตัวบงชี้ที่ 10.1
4 ขอ
4 ขอ (1,2,3,4)

ตัวบงชี้ที่ 10.2
2 ดาน
3 ดาน
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คะแนน
ประเมิน
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
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ภาคผนวก
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ข้อมูลพืนฐาน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทีเปิ ดสอนทังหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโททีมีเฉพาะแผน ก
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโททีมีเฉพาะแผน ข
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท ทีมีทงแผน
ั
ก และ แผน ข อยูใ่ นเอกสาร
หลักสูตรฉบับเดียวกัน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริ ญญาโท แผน ก ทีมีนกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนในแผน ก
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก ทีมีนกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยน

1 หลักสูตร
1 หลักสูตร

(สกอ.) จํานวนศูนย์จดั การศึกษานอกสถานทีตังทังหมด
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทีจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานทีตัง
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทีจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานทีตัง และ
แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
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(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทีได้รับอนุมตั ิตามกรอบ TQF
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทีได้รับอนุมตั ิตามกรอบ TQF และมี
การประเมินผลตามตัวบ่งชีผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเปิ ดสอนทังหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเปิ ดสอนและได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทังหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
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1 หลักสูตร

1 หลักสูตร

1 หลักสูตร
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(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทียังไม่ได้รับอนุมตั ิตาม
กรอบ TQF แต่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทีได้รับอนุมตั ิตามกรอบ TQF ทีมี
ผลการประเมินตามตัวบ่งชีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีทีกําหนดใน
แต่ละปี )
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
- -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทีได้รับอนุมตั ิตามกรอบ TQF ทีมี
ผลการประเมินตามตัวบ่งชีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีมีความร่ วมมือในการพัฒนา
และบริ หารหลักสูตรกับภาครัฐหรื อภาคเอกชนทีเกียวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร
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1 หลักสูตร

1 หลักสูตร
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- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมดทุกระดับการศึกษา

1 หลักสูตร

คน

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด - ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด - ระดับปริ ญญาตรี

คน

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญา
โท (แผน ก)
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญาโท
(แผน ข)
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญาเอก
(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด รวมทังทีปฏิบตั ิงานจริ ง
และลาศึกษาต่อ

คน

- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบตั ิงานจริ ง

คน

- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทีลาศึกษาต่อ
(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
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(สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกปี การศึกษา
ทีผ่านมา (กรณี ทีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็ นค่าการเพิ มขึนของร้อย
ละฯ)
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งอาจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า

%

7 คน

6 คน
คน
คน

คน

(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
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- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
(สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปี
ทีผ่านมา
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ทีจัดบริ การให้นกั ศึกษา
(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที
มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การห้องสมุดและแหล่ง
เรี ยนรู้อืนๆ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการ
ใช้งานแก่นกั ศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การด้านกายภาพที
เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริ การสิ งอํานวยความ
สะดวกทีจําเป็ นอืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรื อจัดบริ การด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริ การสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริ เวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5)
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(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนและสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (เทียบจากคะแนน
เต็ม 5) เฉลียทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทงหมด
ั
(ทีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีตอบแบบสํารวจเรื องการมี
งานทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหลังสําเร็ จ
การศึกษา (ไม่นบั รวมผูท้ ีประกอบอาชีพอิสระ)

คน

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีมีกิจการของตนเองทีมี
รายได้ประจําอยูแ่ ล้ว
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีอุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีเกณฑ์ทหาร
(สมศ.) เงินเดือนหรื อรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทงหมด
ั
(ทีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททังหมด (ทีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

คน

คน

(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทังหมด (ทีจัดเก็บ
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ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนทีได้จากการประเมินบัณฑิต ตาม
กรอบ TQF
(REPORT) จํานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ทังหมด
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจยั ทีเป็ นผลจากวิทยานิพนธ์ หรื อ
บทความจากสารนิพนธ์ หรื อบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทีผ่านการ
กลันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมเป็ น
กรรมการพิจารณาด้วย]

คน

- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ สู่สาธารณะ
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ในลักษณะใดลักษณะหนึง
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรื อมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที
เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ระดับสถาบันหรื อจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมด (ปี
การศึกษาทีเป็ นวงรอบประเมิน)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ ทีตีพมิ พ์
เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรื อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความทีนับ
ในค่านําหนักนี จะต้องไม่นบั ซํากับค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีมีชือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนับ
ในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีมีชือปรากฎอยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที
นับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีมีชือ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื อ I
SI หรื อ Scopus (จํานวนบทความทีนับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ
กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีเผยแพร่ (ผลงานของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ระดับสถาบันหรื อจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทังหมด (ปี
การศึกษาทีเป็ นวงรอบประเมิน)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การข้อมูลข่าวสารที
เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5)
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
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(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทีได้รับความรู้ดา้ น
จรรยาบรรณการวิจยั
(สกอ.) จํานวนผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีมีการยืนการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน

คน

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน

, ,

บาท

, ,

บาท

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบตั ิงานจริ ง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษา
ต่อ)

คน

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนนักวิจยั ประจําทีปฏิบตั ิงานจริ ง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษา
ต่อ)

คน

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทีลาศึกษาต่อ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนนักวิจยั ประจําทีลาศึกษาต่อ
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- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรื อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความทีนับ
ในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ทีมีชือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนับในค่า
นําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีมีชือปรากฎอยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที
นับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีมีชือ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื อ I
SI หรื อ Scopus (จํานวนบทความทีนับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ
กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
สถาบันหรื อจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ประโยชน์
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
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(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคุณภาพ
- -(สมศ.) บทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
- -(สมศ.) บทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
- -(สมศ.) ตําราหรื อหนังสือทีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิทีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ นงาน)
- -(สมศ.) ตําราหรื อหนังสือทีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรื อ
ตําราหรื อหนังสือทีมีคุณภาพสูงมีผทู้ รงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ นงาน)
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการตามแผนทีสภา
สถาบันอนุมตั ิ
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ทีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการเรี ยนการสอน
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ทีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจยั
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ทีนํามาใช้ในการ
พัฒนา ทังการเรี ยนการสอนและการวิจยั
(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทีเกียวกับ
ประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตากว่
ํ า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการทีสภา
สถาบันแต่งตัง (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกียวกับการ
ปฏิบตั ิงานของสถาบันทีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
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(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริ ญญาโททีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนทีได้จากการประเมินบัณฑิตทีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ ทังหมด
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตทีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเกียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรื อความเชียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาต่างประเทศทังหมด
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาเกาหลี
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาเขมร
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาจีนกลาง
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาญีปุ่ น
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาทมิฬ
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาพม่า
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาฟิ ลิปิโน
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษามลายู
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษามาเลย์
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาลาว
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาเวียดนาม
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาอังกฤษ
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายทีใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอืนๆ
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทีกําหนดทังหมด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเกาหลีทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเขมรทีกําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ตากว่
ํ า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีนกลางทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาญีปุ่ นทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาทมิฬทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาพม่าทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาฟิ ลิปิโนทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามาเลย์ทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามลายูทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาลาวทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตากว่
ํ า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเวียดนามทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ตํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายทีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อืนๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริ มประชาธิปไตย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริ มให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
สร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
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คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 329/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําปการศึกษา
2555 ดังนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
5. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
6. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
7. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
8. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
9. นายศักดิส์ กุล
คลังชะนัง
10. นางฉวีวรรณ
สีสุข
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย
แสงสุขเอีย่ ม
2. อาจารยชลิดา
ตระกูลสุนทร
3. อาจารยดร.อรุณรัตน
สัณฐิติกวินสกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรตั นา
เศรษฐชาญวิทย
5. อาจารยกมลพร
สวนทอง
6. อาจารยสุธดิ า
ทิพยโส
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ประธานกรรมการ
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กรรมการ
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7. อาจารยวนิดา
ไชยชนะ
8. อาจารยผาณิต
ลักษมีธนสาร
9. อาจารยธานิล
มวงพูล
10. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช
11. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
12. นางสุกัญญา
ทับทิม
13. นายธนพล
สุนทรกิดาการ
14. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
3. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
4. อาจารยวรารัตน
สานนท
5. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
6. อาจารยสุธินันท
พิเชษฐพิริยะ
7. นายอาทิตย
โพธิ์เงินงาม
8. นางสาวภัคศุภร
กาญจนกุล
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล
เรืองศรี
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวฒ
ั น
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
4. อาจารย ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
6. อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม
7. อาจารย ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
8. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
9. อาจารยกีรติ
เกิดศิริ
10. นางสาวศรัณยา
ลาภสงผล
11. นายอลงกรณ
รุผักชี
12. นางสาวอรุณี
เชื้อแกว
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
2. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
3. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
4. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
5. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
6. ดร.สาโรจน
เพชรมณี
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
8. อาจารยวิโรจน
บัวงาม
9. นายภูมิศักดิ์
อําคา
10. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
3. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
กรรมการ
4. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
กรรมการ
5. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ่ม
กรรมการ
6. อาจารยปถมาภรณ
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
7. นายอาทิตย
โพธิ์เงินงาม
กรรมการ
8. นางชัชชญา
ทองเปลว
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยศิริชยั
โสภา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
กรรมการ
3. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
กรรมการ
4. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
กรรมการ
5. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
6. นายชิตพงษ
คลอยอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
ประธานกรรมการ
2. นางขวัญสุมน
สีเหลือง
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยบญ
ุ ชะนะ
วาราชะนนท
กรรมการ
4. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
5. อาจารยวจินี
อารีรอบ
กรรมการ
6. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
กรรมการ
7. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
กรรมการ
8. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
กรรมการ
9. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
กรรมการ
10. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
กรรมการ
11. นายบัณฑิต
ชัยชววุฒิ
กรรมการ
12. นายชัยฤทธิ์
ประสิทธิ์ศีลสุข
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
กรรมการ
4. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
กรรมการ
5. อาจารยวรารัตน
สานนท
กรรมการ
6. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
7. อาจารยสุธินันท
พิเชษฐพิริยะ
กรรมการ
8. นายศักดิส์ กุล
คลังชะนัง
กรรมการ
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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9. นางสุกัญญา
ทับทิม
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
1. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
2. อาจารย ดร.บรรณทัศน
สรอยระยา
3. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
4. อาจารยศภุ กฤษ
นาคปอมฉิน
5. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
6. อาจารยนภดล
ผูมีจรรยา
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
8. อาจารยธานิล
มวงพูล
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. อาจารย ดร.จักพงษ
แกวขาว
2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทพิ ย
แสงสุขเอีย่ ม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
4. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
5. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
6. อาจารย ดร.อรุณรัตน
สัณฐิติกวินสกุล
7. อาจารยภคั ศุภร
กาญจนกุล
8. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน
สุขรัตน
10. อาจารย ดร.กีรติ
เกิดศิริ
11. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
12. อาจารย ดร.วรินทร
ศรีปญญา
13. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
14. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
15. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
16. อาจารย ดร.ญาณิกา
วัชรเทวินทรกุล
17. อาจารย ดร.เอกราชันย
ไชชนะ
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
2. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
3. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
4. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
5. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
2. อาจารยกมลพร
สวนทอง
3. อาจารยเพ็ญพักตร
แกลวเดชศรี
4. อาจารยศรัณยา
จังโส
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
6. อาจารยภารณี
นิลกรณ
7. อาจารยปรีชา
แจมวิถีเลิศ
8. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
9. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
10. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
2. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
3. อาจารยศรัณยา
จังโส
4. อาจารยพฒ
ุ ิยา
รัตนศิริวัฒน
5. อาจารยอุษา
พันฤทธิ์ดํา
6. อาจารยวาริศา
เพชรธีรานนท
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารย ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารยเพ็ญพักตร
แกวเดชศรี
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
5. อาจารยอุกฤษฏ
อําไพพันธุ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
3. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
4. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
5. อาจารยภารณี
นิลกรณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
2. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
3. อาจารยวจินี
อารีรอบ
4. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
2. อาจารยวจินี
อารีรอบ
3. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
4. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. อาจารยพฒ
ุ ิยา
รัตนศิริวัฒน
6. อาจารยเปรมสุข
ใจภักดี
7. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
2. อาจารยเจษฎา
ปริตาโพธิ์
3. อาจารยอุมาพร
ปฏิพันธภูมิสกุล
4. อาจารยอดิสร
แกวภักดี
5. อาจารยเฉลิมชนม
ตั้งวชิรพันธุ
6. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
7. อาจารยบญ
ั ชา
หิรัญสิงห
8. อาจารยเสาวนีย
สันติวงศ
9. อาจารยขนิษฐา
แซลิ้ม
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยสิริพงษ
ไชยชนะ
3. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
3. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตงั้ ธรรม
4. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
5. อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
6. อาจารยจุฑามาศ
ศรีชมภู
7. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
2. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบลู ย
3. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
4. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
5. อาจารยกสมล
ชนะสุข
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
3. อาจารยสุทศิ า
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
4. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
2. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
3. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
4. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
3. อาจารยชนะพงษ
อาภรณพิศาล
4. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
3. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม
4. อาจารยอัฏศณี
เพียรเจริญวงศ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยบษุ บงค
สุวรรณะ
3. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
3. นางสาวสรอยมณี
เดชะ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
2. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.เยาวภา
บัวเวช
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกศินี
ประทุมสุวรรณ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
รุจิโชค
4. อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
5. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
6. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
7. อาจารยทิวาพร
ทรายเมืองปก
8. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
1. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
2. อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
3. อาจารยพันธิการ
วัฒนกุล
4. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.
9.

อาจารยอัฏศณี
อาจารยกิตติพงษ
อาจารยมาลินี
อาจารยกสมล
อาจารยขวัญยุพา

เพียรเจริญวงศ
ภูพัฒนวิบลู ย
นาคใหญ
ชนะสุข
ศรีสวาง

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
3. รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
4. ผูชวยศาสตราจารยศักดิช์ ัย
สหกุลบุญญรักษ
5. อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
6. อาจารย ดร.ฉัตรประมนต
ภูติจันทร
7. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. อาจารยพิมพนารา
พิบูลจิระกานต
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
3. อาจารย ดร.ปาริชาติ
ขําเรือง
4. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
5. อาจารยสุทศิ า
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
6. อาจารยสมใจ
เภาดวง
7. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
8. อาจารยบษุ บงค
สุวรรณะ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
2. อาจารยจุฑามาศ
ศรีชมภู
3. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
1. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
2. อาจารย ดร.สุเมธี
วงศศักดิ์
3. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
4. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร
กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี
แกวมณี
3. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
4. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
5. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตงั้ ธรรม
6. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
7. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
8. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
9. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
กรรมการ
11. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
กรรมการ
12. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
1. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตกูล
กรรมการ
3. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
กรรมการ
4. อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
ประธานกรรมการ
2. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
กรรมการ
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
กรรมการ
4. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
กรรมการและเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
ประธานกรรมการ
2. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
กรรมการ
3. อาจารยพิบูลย
มังกร
กรรมการ
4. อาจารยสาวิตรี
ตนสาลี
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
กรรมการ
3. อาจารยธารา
จันทรอนุ
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
ประธานกรรมการ
2. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
กรรมการ
3. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
กรรมการ
3. อาจารยวลีรตั น
เลาอรุณ
กรรมการ
4. อาจารยปย นาถ
อิ่มดี
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
ประธานกรรมการ
2. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
กรรมการ
3. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
กรรมการ
4. อาจารยพิสฐิ
สุขสกล
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
ประธานกรรมการ
2. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการ
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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3. อาจารยวรชิน
มั่งคัง่
4. อาจารยสมโชค
เนียมไธสง
5. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
3. อาจารยอัญชนา
สุตมาตร
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยธัชริน
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
4. อาจารยถิรนันท
ประทุม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยกรรณิการ
สุวรรณศรี
4. อาจารยจิรศุภา
ปลองทอง
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
2. อาจารยศิวพร
โกศิยะกุล
3. อาจารยมิ่งฟา
สุริโยดร
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
2. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
3. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
4. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
5. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
6. อาจารยสมปอง
มิสสิตะ
7. อาจารยถีรนันท
ศรีสวัสดิ์
8. อาจารยธีระพงษ
นพเกา
9. อาจารยธารา
จันทรอนุ
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. อาจารย ดร.มนูญ
จันทรสมบูรณ
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา
นิลทองคํา
3. อาจารย ดร.วัฒนา
อัคคพานิช
4. อาจารย ดร.รุงนภา
เพงรุง เรืองวงษ
5. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
6. อาจารยกรรณิการ
สุวรณศรี
7. อาจารยธิดารัตน
สืบญาติ
8. อาจารยนภู
วงศพันธุ
9. อาจารยสมยศ
สืบจากดี
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. อาจารยธนปพน
11. อาจารยนิภาพรรณ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารยณัฐกฤตา
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
3. อาจารยผุสดี
4. อาจารยสัมฤทธิ์
5. อาจารยนภวรรณ
6. อาจารยเชิดศักดิ์
7. อาจารย ดร.กันตดนัย
8. อาจารยปราณี
9. อาจารยกนกเนตร
10. อาจารยอินทรธีรา
11. อาจารยศศิธิดา
12. อาจารยนารีมา
13. อาจารยวลีรตั น
14. อาจารยอรนุช
15. อาจารยรุจา
16. อาจารยลลนา
17. อาจารยวรัญญา
18. อาจารยนุพงษ
19. อาจารยจันทรา
20. อาจารยเนตรนภา
21. อาจารยกุสุมา
22. อาจารยเบญจวรรณ
23. นางสาวฐิติมา
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
1. อาจารยสนธยา
2. อาจารยนาฎนภา
3. อาจารยนเรศ
4. อาจารยพงษบวร
5. อาจารยธีรศักดิ์
6. อาจารย ดร.ปยะพร
7. อาจารยอุมาพร
8. อาจารยฉลองบูรณ
9. อาจารยธัชริน
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1. อาจารยจิรศุภา
2. อาจารยศิวพร

ภูสุวรรณ
เจนสันติกุล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บุญบงกชรัตน
คีรินทร
ปทุมารักษ
ทองสิมา
โชติกะมงคล
ชื่นตา
วรจิตติพล
สีนาค
วรวงษ
ปชชา
สาหรายวัง
แสงวิมาน
เลาอรุณ
เอกพงษเผา
สุขพัฒน
ปฐมชัยวัฒน
ปรีดาธวัช
ภูศรี
พรมปาน
สวยสี
พิทักษวงศ
เปลงขํา
สะอาดชูชม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โจมกัน
ประธานกรรมการ
โพธิ์เรือง
กรรมการ
ชูดวง
กรรมการ
ประสูตรแสงจันทรกรรมการ
ลีละพัฒนา
กรรมการ
ตันณีกุล
กรรมการ
สิทธิบูรณาญา
กรรมการ
เพ็งลํา
กรรมการ
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
กรรมการและเลขานุการ
ปลองทอง
โกศิยะกุล

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. อาจารยวรรษมน
เพียรเสมอ
4. อาจารยวิริยา
วิริยารัมภะ
5. อาจารยปทิตตา
พูพะเนียด
6. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
7. อาจารยมิ่งฟา
สุริโยดร
8. อาจารยจินตนา
เหลือลน
9. อาจารยเตือนใจ
คดดี
10. อาจารยปรีชา
เสือพิทักษ
11. อาจารยธงชัย
แซเจี่ย
12. อาจารยนงนุช
ยังรอด
13. อาจารยชวนพิศ
สิริพันธนะ
กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
1. อาจารยการุณย
ดานประดิษฐ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย
กงตาล
3. อาจารยวรชิน
มั่งคัง่
4. อาจารยไพรัช
ดํารงกิจถาวร
5. อาจารยศราวุธ
วิวรรณ
6. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
7. อาจารยสรายุทธ
โชติรัตน
8. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
9. อาจารยอัญชนา
สุตมาตร
กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
2. อาจารยมัสลิน
บัวบาน
3. อาจารยถิรนันท
ประทุม
4. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
5. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
6. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
1. อาจารยปย ะวรรณ
ปนแกว
2. อาจารยพิบูลย
มังกร
3. อาจารยวัชรพล
หงสทอง
4. อาจารยสหะ
พุกศิริวงศชัย
5. อาจารยนพรัตน
กุมภะ
6. อาจารยสมโชค
เนียนไธสงค
7. อาจารยอลงกรณ
ศุภเอม
8. อาจารยมนตรา
ตรีชั้น
9. อาจารย ดร.วิรัตน
ปนแกว
10. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา
1. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
2. อาจารยมนตรี
3. อาจารยวรากรณ
4. อาจารยญาณภัทร
5. อาจารยพิสฐิ
6. อาจารยเศรษฐพงษ
7. อาจารยยศพงษ
8. อาจารยปญ
 ญา
9. อาจารยธิตพิ งศ
10. อาจารยวัลลี
11. อาจารยจิตรภณ
12. อาจารยกนกอร

จินดาวัฒนภูมิ
วิวาหสุข
พูลสวัสดิ์
ยอดแกว
สุขสกุล
ปุจฉาการ
วรรชนะ
รุงเรือง
มีทอง
นวลหอม
สุนทร
สวางศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
1. อาจารยภรสรัญ
2. อาจารย ดร.สมชาย
3. อาจารยธงชัย
4. อาจารยพีรพัฒน
5. อาจารยศานติกร
6. อาจารยปย นาถ

แกนทอง
ลักขณานุรักษ
ศรีเมือง
พันศิริ
พินยงค
อิ่มดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1. อาจารยสาวิตรี
2. Ajarn Liu
3. Ajarn Li
4. Ajarn Yu
5. Ajarn Yang
6. Ajarn Wang
7. Ajarn Han
8. อาจารยอัมพร

ตนสารี
Fuchao
Xiaoxiao
Xiaoyan
Yue
Guan
Ying
วรานนทวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการศูนยภาษา
1. อาจารยอรนุช
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
3. อาจารยรุจา
4. อาจารยศศิธิดา
5. นางสาวจิราภา
6. นางสาววิมล
7. นางสาวสิริพร
8. นายสุเมธา
9. นางสาวสินีนาถ

เอกพงษเผา
คีรินทร
สุขพัฒน
สาหรายวัง
ศรีเนียม
เงินทิพย
พวงสําลี
บานพริ้ง
พูลเพิ่มพันธุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยชยั ยุธ
มณีรัตน
2. อาจารยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
3. อาจารยพนม
จองเฉลิมชัย
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยวิรัติ
เนตรสวาง
2. อาจารยเอกชัย
ไวยโสภี
3. อาจารยจํารัส
อินทลาภาพร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
2. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
3. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนสมุทร
2. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
3. อาจารย ดร.จิติรตั น
แสงเลิศอุทยั
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ
2. อาจารยนรีภัทร
ผิวพอใช
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
2. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
3. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ
2. อาจารยพิชญาภา
ยืนยาว
3. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยปวรา
ชูสังข
2. นางสาวเกษรา
จูทอง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
2. อาจารยปวีณา
ยอดสิน
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
2. อาจารยอํานวย
สะอิ้งทอง
3. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1. อาจารรยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
2. อาจารยดรุณี
โกเมนเอก
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
4. อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง
5. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา
1. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
2. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ
นพคุณ
3. อาจารยวินัย
นุชพิทักษ
4. อาจารยชูชีพ
คงมีชนม
5. อาจารยชยั ยุธ
มณีรัตน
6. อาจารยยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ
7. อาจารยอํานวย
สะอิ้งทอง
8. อาจารยเกษม
สุขสมบูรณ
9. อาจารยอรรถกร
เวชการ
10. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณาไชยะธน
2. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ดานประดิษฐ
3. ผูชวยศาสตราจารยวริยา
สมประชา
4. ผูชวยศาสตราจารยรฐั ดาว
พิศาลพงศ
5. อาจารยปวรา
ชูสังข
6. อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ
7. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
คณะพยาบาลศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลย
ธรรมไพโรจน
3. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมกาและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. รองศาสตราจารยประไพวรรณ
ดานประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
กรรมการ
3. อาจารยวชรีกร
สุวรรณมณี
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คมผูกํากับดูแลและประสานงาน)
1. อาจารยเอมวดี
เกียรติศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยเรียม
นมรักษ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
กรรมการ
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยวิไล
ตาปะสี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลย
ธรรมไพโรจน
กรรมการ
3. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
กรรมการ
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผูชวยศาสตรจารยพจนีย
2. นางจรรยา
3. อาจารยอนัญญา

กงตาล
รมเพชร
ทองสิมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
2. อาจารยนารีรัตน
3. อาจารยเสวี

สีทองสุก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. อาจารยอวยไชย
5. นายอํานาจ
6. นางสาวสุรีรตั น
7. นางสาวสุรีพันธ
8. นางสาวเรณุกา
9. นางสาวกิง่ ดาว
10. นางสาวลัดดา
11. นางเอมรัศม
12. นายสถาพร
13. นายสุกกิติ
14. นายเทพฤทธิ์
15. นายธนกร
16. นางรัตนาวดี
17. นางสมรัก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. อาจารย ดร.สุพจน
2. อาจารยแพรวพรรณ
3. อาจารย ดร.พิชญาภา
4. นางสาวศิริพร
5. นางสาววรวรรณ
6. นายวิรชา
7. นางสาวยุวพรรณ
8. นางสาววิศนี
9. นายประวิทย
10. นางสาวหนึง่ ฤทัย
11. อาจารยรุจิราวดี
12. นางสาวนาฎถยา
สํานักงานอธิการบดี
1. รองศาสตราจารยโสรัจน
2. นางรัตนา
3. อาจารยชูชีพ
4. นางศิริพร
5. นางวงษเดือน
6. นางรัตนา
7. นางสาวนันนภัส
8. นางอารีรัตน
9. นางสาวธนวันต
10. นายนครชัย
11. นายเอนก
12. นางสาวกฤตนัน

อินทรสมบัติ
ชางเขียว
คลายสถาพร
ผลเจริญ
ปรีชานุกูล
ฮั่วจันทร
บุญเปลี่ยนพล
เอี่ยมพิทักษพร
บัวรัตน
มุสิราช
ตั้งฤทัยวานิชย
โพธิยาลัย
แพรอัต
เปลงเจริญศิริชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เฮงพระพรหม
ตรีชั้น
ยืนยาว
ประกอบทรัพย
ตันสกุล
วิรัชกุล
ผึ้งทอง
จินดารัตน
คนเที่ยง
ศรีสวัสดิ์
ธรรมแสง
แดงเย็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กายบริบูรณ
จันทนากร
คงมีชนม
โรจนพิทกั ษกุล
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ประสพสุข
บุตรแกว
มนคล้ํา
มุสิกุล
ลลิตวสุภิญโญ
สายสวาท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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13. นางสาวสุวรรณา
บอยกระโทก
กรรมการ
14. นางสาวกัญญา
อินทรแหยม
กรรมการ
15. นางสาวศิริกันยา
ถมทองคํา
กรรมการ
16. นางสาวยุวดี
รวนลอย
กรรมการ
17. นางพรทิพา
ดวงพิบูลย
กรรมการ
18. นางสาวนิรมล
โชคธนานนท
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.สุเมธี
วงศศักดิ์
กรรมการ
3. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
กรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร
ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
5. นายจิรันดร
บูฮวดใช
กรรมการ
6. นางสาวพิมลวรรณ
แซเหลีย่ ว
กรรมการ
7. นางสาวสิริรตั น
เหลาสิม
กรรมการ
8. นางสาวนิลภวิษย
ทับทอง
กรรมการ
9. นางสาวนุชจรี
สามงามอินทร
กรรมการ
10. นางสาวแสงดาว
นาคปาน
กรรมการ
11. นายวิฑูรย
กลอกระโทก
กรรมการและเลขานุการ
โดยใหมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
1. กํา หนดองค ประกอบและตั วบ งชี้ ในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของหน วยงาน ใหส อดคลองกั บ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
4. เตรีย มเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นั กศึกษา เพื่ อรอรั บการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุ ณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอมหาวิทยาลั ย
ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง

ณ

วันที่

28

กุมภาพันธ

พ.ศ.

2556

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คําสังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี
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รายชือผู้จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์พิมพ์นารา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงจิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี
อาจารย์ปาริ ชาติ
อาจารย์วีรกิจ
. อาจารย์สุทิศา
อาจารย์สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
9 อาจารย์บุษบงค์

พิบูลจิระกานต์
ปัญญชุณห์
อินทน์จนั ทน์
ขําเรื อง
อุฑารสกุล
ไพบูลย์วฒั นกิจ
เภาด้วง
ร่ มบารมี
สุวรรณะ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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