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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุง เนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ันโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงาน ต้ังแต ปการศึกษา  2555  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเน่ืองทกุปการศึกษา 
และ ปการศึกษา 2555 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และ
เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของโปรแกรมวิชา การบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ จัดทํา
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  2555  ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน  8  องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ  องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต   องคประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
และองคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
  
 
 

 

 ( อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต ) 
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินภารกิจที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอน โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมจํานวน 8 ทาน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13) ของโปรแกรมวิชาการบัญชี เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม 8 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวม 4.68 คะแนน  แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 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
นักศึกษาทุกดานอาทิเชน การพัฒนาความรูดานการเรียน การศึกษาดูงาน  กิจกรรมกีฬา และใหบริการ
วิชาการตลอดจนกิจกรรมนันทนาการในชุมชนตาง ๆ  และอาจารยในโปรแกรมเปนวิทยากรบรรยายใหความรู
แกสังคมและทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ และทํางานวิจัยรวมกับทองถ่ิน 
 สวนที่ควรปรับปรุง คือ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ตัวบงช้ีมี 2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ซึ่งโปรแกรมวิชาการบัญชีมีสัดสวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคอนขางตํ่า และตัวบงช้ีมี 2.3  
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่มีสัดสวนคอนขางตํ่าเชนกัน   
 แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองที่ดีน้ันตามแนวคิดของโปรแกรม
วิชาการบัญชี คือ 

1.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มข้ึน   
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
3. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มย่ิงข้ึน 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลเบือ้งตนของโปรแกรมวิชาการบญัชี 

 

1. ประวัตคิวามเปนมาและสภาพปจจุบนั 
 พ.ศ. 2528 - เริ่มเปดสอนวิชาการบัญชี สําหรบันักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ 
 พ.ศ. 2529 - เริ่มเปดสอนวิชาการบัญชี สําหรบันักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ( กศ.บป.) 
 พ.ศ. 2535 - เปดหลกัสูตร 2 ป หลังอนุปริญญา ภาค กศ.บป.โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
(การบัญชี) 
 พ.ศ. 2536 - เปดหลกัสูตร ระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2540 - เปดหลกัสูตรระดับปริญญาตรี โปรแกรมบริหารธุรกจิ(การบญัชี)และหลกัสูตร 2 ป
หลงัอนุปริญญา โปรแกรมการจัดการทั่วไป (การบัญชี) ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.พป.) 
 พ.ศ. 2543 - เปดหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ(บญัชี) วุฒิ 
บธ.บ.(บัญชี) สําหรบัภาคปกติและภาค กศ.พป.เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปหลังอนุปรญิญา  
โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ(บญัชี)วุฒิ บธ.บ.(บญัชี)สําหรบัภาคกศ.พป. 
 พ.ศ. 2546 - เปดหลกัสูตรระดับปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต วุฒิบช.บทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป.
โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2548 - ปรับปรุงหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 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 ใหผูสําเรจ็การศึกษาสามารถสมัครเปนสมาชิกสามัญและมีคุณสมบัติ
ขอข้ึนทะเบียนฝกหัดงานเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได 
 

2. ปรัชญา   วิสัยทศัน  พนัธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
 
      2.1 ปรัชญา   
 เสริมสรางและบูรณาการความรู สูทองถ่ิน 
     2.2 วิสัยทัศน  

มุงเนนผลิตบัณฑิต ใหมีความรูดานวิชาชีพการบัญชี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ภาวะผูนํา  และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน 

 
     2.3 พันธกิจ   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาชีพการบัญชี 
  2. เสรมิสรางคุณธรรม  จริยธรรม และภาวะผูนํา  
    3. บริการทางวิชาการและโอกาสทางการพัฒนาความรูแกทองถ่ิน 
  4. พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการบญัชี 
  5. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาความรูดานบัญชีเชิงบรูณาการ 
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โปรแกรมวิชาการบญัชี 

ประธานโปรแกรมวชิา 

 

    2.4 วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหบัณฑิตมีความรู และทักษะข้ันพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี 

 2. เพื่อใหบัณฑิตมบีุคลิกลักษณะที่เหมาะสมแกการประกอบอาชีพ 
   3. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูทางดานบัญชีไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถใชวิจารณญาณในการแกปญหาในการประกอบวิชาชีพไดอยาง  
เหมาะสม 
   

3. โครงสรางองคกรและการบริหารงาน โปรแกรมวิชาการบญัชี 
 
 

 
 

         ฝายเลขานุการ            ฝายวิชาการ       ฝายกิจการนักศึกษา   
 
 
โครงสรางการบริหาร 
 
 
                                            อ.พิมพนารา  พิบูลจริะกานต                  

 
     ฝายเลขานุการ             ฝายวิชาการ          ฝายกิจการนักศึกษา 
   อ.บุษบงค  สุวรรณะ           ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน                  อ.วีรกิจ  อุฑารสกลุ             
อ.สุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ               อ.ดร.ปาริชาติ  ขําเรือง                     อ. ไพโรจน รมบารมี    
                                                 อ.สมใจ  เภาดวง                        

 
 
4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
     - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) 
     - ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บญัชี) 
 
5. จํานวนบุคลากร 
            จํานวนบุคลากร  ของโปรแกรมวิชาการบญัชี  ปการศึกษา 2555 มีจํานวน 8 คน จําแนกเปน
ขาราชการพลเรอืนสายวิชาการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 
ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 

ขาราชการพลเรอืนสายวิชาการ 4 50 
ขาราชการพลเรอืนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน - - 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 4 50 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - - 
พนักงานอาจารย - - 
ลูกจางประจํา - - 
ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 8 100 
 
ตารางแสดงจํานวนจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม

ท้ังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ    2 4   2  8 

สายสนับสนุน           

รวม    2 4   2  8 

 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 7 88 
ผูชวยศาสตราจารย 1 12 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 8 100 
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ตารางแสดงจํานวนคณาจารย 

รหัส ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ วุฒิการศึกษา 

4018 ผศ.ดร.สุภาณี อินทนจันทน 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

Doctor of Management 
Science 
ปรด. (การจัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรม) 

4050 อาจารยพมิพนารา พิบูลจิระกานต - บธ.ม.(การบญัชี) 

4058 อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง - 
ปรด (การจัดการ) 
บธ.ม.(การบญัชี) 

5045 อาจารยวีรกิจ อุทารสกุล - บช.ม. 

7065 อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ - บธ.ม.(การบญัชี) 

7067 อาจารยสมใจ เภาดวง - บธ.ม.(การบญัชี) 

6013 อาจารยไพโรจน รมบารม ี - บช.ม. 

7033 อาจารยบุษบงค สุวรรณะ - บธ.ม.(การบญัชี) 

 
6. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี  ปการศึกษา 2555 

นักศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 415  คน 76 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 130  คน 24 
             รวม                                             545  คน 100 

                 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

 
 
 
 

สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาค กศ.พป. 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี รวม อนุปริญญา ปริญญาตร ี รวม 

2 ป 4 ป 5 ป 2 ป 4 ป 5 
ป 

บช.บ. - - 415 - 415 -  130 - 130 

รวม - - 415 - 415 -  130 - 130 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ                                                         9 
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปท่ี 1    ชั้นปท่ี 2    ชั้นปท่ี 3    ชั้นปท่ี 4    รวม 

บช.บ. 118 94 105 98 415 
               รวม 118 94 105 98 415 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคกศ.พป.  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ชั้นปท่ี 1    ชั้นปท่ี 2    ชั้นปท่ี 3    ชั้นปท่ี 4    รวม 

บช.บ. 48 37 23 22 130 
               รวม 48 37 23 22 130 

 
7. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบัญชี   ประจําป 2555 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีใชไป 

งบประมาณ 
ท่ีเหลือ 

รอยละของ
งบประมาณท่ีใชไป 

งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 357,700 338,367.50 19,332.50 95.01% 

รวม 357,700 338,367.50 19,332.50 95.01% 
 

8. ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา     
       
                 โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่
จัดทําข้ึนเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ  
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.  
 
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบญัชี ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการและกําหนดความรับผิดชอบ
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปนลายลักษณ
อักษร 
              2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 1. เรงรัดใหมกีารพฒันาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสรมิใหมกีารประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 

          3. เรงรัดใหมกีารพฒันาความรวมมอืระหวาง โปรแกรมวิชาการบญัชี กับบุคคล/องคกร 
              4. สงเสรมิใหมกีารนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ โปรแกรมวิชาการบัญชี  เผยแพรตอสงัคมภายนอก   
 
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบัญช ี
              1. กรรมการอํานวยการ 

1.1 อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
1.3 อาจารย ดร.ปาริชาติ  ขําเรือง   กรรมการ 
1.4 อาจารยวีรกจิ  อุฑารสกุล  กรรมการ 
1.5 อาจารยสทุิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
1.6 อาจารยสมใจ  เภาดวง   กรรมการ 
1.7 อาจารยไพโรจน  รมบารม ี  กรรมการ 
1.8 อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ  กรรมการและเลขานุการ  

  
 2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญช ี  

2.1 อาจารยพิมพนารา  พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
2.3 อาจารย ดร.ปาริชาติ  ขําเรือง   กรรมการ 
2.4 อาจารยวีรกจิ  อุฑารสกุล  กรรมการ 
2.5. อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
2.6 อาจารยสมใจ  เภาดวง   กรรมการ 
2.7 อาจารยไพโรจน  รมบารม ี  กรรมการ 
2.8 อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ  กรรมการและเลขานุการ  
 

หนาที่   ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาทีเ่กิดข้ึนหนาที่  ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบัญชี  และรายงานการประเมินตนเองทุกปการศึกษา 
 

9.  คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค 
การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ

สอดคลองกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โปรแกรมวิชาการบัญชี   จึงกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ดังน้ี 
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1. มีบุคลิกภาพดี 
2. มีมนุษยสัมพันธ 
3. มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา 
4. มีความคิดริเริม่และสนใจ ใฝรูวิชาชีพและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
5. สามารถใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางบญัชีไดอยางนอย 1 โปรแกรม 
6. สามารถใชโปรแกรมสํานักงานได เชน Microsoft word, Microsoft Excel  
7. สามารถวิเคราะหรายการคาไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
8. สามารถจัดทํารายงานภาษีได เชน รายงานภาษาขาย รายงานภาษีซือ้ แบบ ภ.พ. 30 
9. สามารถจัดทํางบการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกีย่วของ 
10. มีความรูความเขาใจดานศัพทบัญชีทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
11. รูและเขาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
12. ตระหนักในหนาที่และความรบัผิดชอบที่มีตอสังคม 

10.  อาคารสถานที ่
        อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส 
        สถานที่ต้ัง โปรแกรมวิชาการบญัชี  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11.  องคประกอบคณุภาพ 
             โปรแกรมวิชาการบัญชี ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย การประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  8  องคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินคณุภาพ 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1    : กระบวนการพฒันาแผน 
ประเภทของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  : อาจารยวีรกิจ  อุฑารสกลุ 
เกณฑมาตรฐาน   :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกบันโยบาย

ของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน 
โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
แล ะพระ ราชบัญญั ติ สถ าบั น  ตล อดจ น
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 
2554)   

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธในระดับโปรแกรมวิชาที่
สอดคลองกบันโยบายของคณะวิทยาการจัดการโดย
อาจารยในโปรแกรมวิชาไดมีสวนรวมในการวางแผน
อาทิเชนแผนการใชงบประมาณและไดรบัความ
เห็นชอบจากคณะวิทยาการจัดการ โดยเปนแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาและปณิธานของคณะวิทยาการ
จัดการ(1.1.1.1) 
2. มีการจัดทําแผนจัดโครงการดําเนินงานประจําป 
2555 ที่สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ (1.1.1.2) 

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสู
ทุกหนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับโปรแกรมวิชาไปยัง
โปรแกรมวิชาอื่นๆใหไดมีสวนรวมในการพฒันารวมถึง
ในระดับของนิสิตนักศึกษาไดมสีวนรวมไวในคูมือ
นักศึกษา (1.1.2.1) 

3 มี ก ร ะบ ว นก า ร แป ล ง แ ผ นก ล ยุท ธ เ ป น
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ไดมีการจัดทําแผนการปฏิบัติการโดยทางโปรแกรมได
จัดแผนการจัดโครงการดําเนินงาน ตามปงบประมาณ
ของโปรแกรม (1.1.3.1) 

4 มีตัวบง ช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ไดมีการกําหนดตัวบงช้ีไวอยางชัดเจนในแผนการใช
งบประมาณ และในบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ 
(1.1.4.1) 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ครบ 4 พันธกิจ 

มีการดําเนินงานตามแผนคอบคลมุในทุกภารกิจโดย
สามารถดูไดจากจํานวนโครงการและประเภท
โครงการทีจ่ัดไป ในแผนสรุปการจัดงบประมาณ
(1.1.5.1) และรูปเลมรายงานการจัดโครงการแตละ
โครงการ(1.1.5.2) 

องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ

แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

ไดมีการจัดทําเลมรายงานในทุกครั้งที่ไดมกีารจัด
โครงการโดยจะรายงานทุกครัง้เมื่อมีการจัดโครงการ
เสร็จโดยดูไดจากการตรวจรับรายงานของทางคณบดี
โดยจะเบิกงบประมาณไดจะตองมีการสงรายงานไปยัง
คณะ(1.1.6.1) 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

ไดการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธทุกครั้งโดยดูไดจากการจัดทําเลมรายงานใน
ทุกครั้งที่ไดมีการจัดโครงการโดยจะรายงานทุกครัง้
เมื่อมกีารจัดโครงการเสร็จโดยดูไดจากการตรวจรับ
รายงานของทางคณบดี(1.1.7.1) 

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลเุปาหมาย 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ   

7 ขอ 
4 คะแนน   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
จุดแข็ง / จุดออน  

โปรแกรมวิชาไดมีการดําเนินงานโดยหลกั PDCA โดยครบถวนและสอดคลองตอพันธกจิของ
คณะและมหาวิทยาลัยโดยไดมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและเปนไปตามระบบของสภาวิชาชีพทุกประการ 

 
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข 

ในอนาคตโปรแกรมวิชาการบญัชี   จะพัฒนาตัวช้ีวัดใหเหมาะสมกบัอัตลักษณของวิชาชีพ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมลู 
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรคณะวิทยาการ

จัดการ  
คณะ 

1.1.1.2 แผนการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา  โปรแกรม 
1.1.2.1 คูมือนักศึกษา ป 2555 โปรแกรม 
1.1.3.1 แผนงบประมาณประจําป 2555 โปรแกรม 
1.1.3.2 แผนการจัดโครงการของโปรแกรมวิชา  โปรแกรม 
1.1.4.1 แผนงบประมาณประจําป  คณะ 
1.1.4.2 บันทึกขอความขออนุมัติโครงการ  โปรแกรม 
1.1.5.1 สรปุแผนการจัดงบประมาณ  โปรแกรม 
1.1.6.1 รูปเลมรายงานการจัดโครงการ โปรแกรม 
1.1.7.1 รูปเลมรายงานการจัดโครงการพรอมแบบประเมิน  โปรแกรม 
1.1.8.1 รูปเลมรายงานการจัดโครงการ CPD และหนังสือจากกรมทะเบียน

การคาเรือ่ง CPD  
โปรแกรม 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ประเภทของตัวบงชี้     : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้    : ผศ.ดร สุภาณี  อินทนจันทน และอาจารยไพโรจน  รมบารม ี
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

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
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรใหมและปรับปรงุหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
และคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบทีม่หาวิทยาลัยกําหนด   
(2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4) 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กํ าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีระบบและกลไกการ
ปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีก่ําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   (2.1.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลกัสตูรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ ไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี 
(2.1.3.1 , 2.1.3.2) 

         (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555  
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 
 

 

องค์ประกอบท ี  การผลิตบัณฑติ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ

ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาทีก่ําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 
3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากบัใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมกีารประเมิน
หลักสูตรทุกหลกัสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรฯ  
(2.1.4.1) 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลกัสตูรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ี
และทุกหลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากบัใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมกีารพฒันา
หลักสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 (2.1.5.1 , 2.1.5.2 , 2.1.5.3) 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ  5  ขอ 5  คะแนน           บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไดผานการพจิารณาจากสภา
วิชาชีพบัญชีโดยทางสภาวิชาชีพบัญชียึดเกณฑ
พิจารณาใหผานตามการรบัทราบจาก สกอ. 

มีคณะกรรมการรบัผิดชอบเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาหลักสูตรครั้งตอไป 

 

จุดออน แนวทางแกไข 
โปรแกรมวิชายังขาดการดําเนินงานตามข้ันตอน การ
วิเคราะหขอมูล  การดําเนินการปรบัปรุง ตลอดจน
การนําไปกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 

ดําเนินการตามข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล  การ
ดําเนินการปรับปรุง ตลอดจนการนําไปกําหนดเปน 
เกณฑมาตรฐาน 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
              มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการตามข้ันตอน 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

และการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.1.2.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนวปฏิบัติการเปด
และการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.1.3.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑิตซึ่งผานการรบัทราบจาก สกอ. สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2.1.3.2 เอกสารจากสภาวิชาชีพบัญชี   สภาวิชาชีพบัญชี   
2.1.4.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 329/2556 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานักและสถาบันฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.1.5.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
2.1.5.2 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
ประเภทของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ   
การเกบ็ขอมลู              :  ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี :  ผศ.ดร สุภาณี  อินทนจันทน และอาจารยไพโรจน  รมบารม ี
เกณฑมาตรฐาน   :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจดัการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
โปรแกรมวิชาการบัญชีมรีะบบและกลไก
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  (2.6.1.1) 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกรายวิชาของทุก
หลักสูตร  (2.6.2.1) 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมรีายวิชาที่สงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทัง้ในและ
นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  
(2.6.3.1) 

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเข ามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการใหผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามสีวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอน  (2.6.4.1 
, 2.6.4.2 , 2.6.4.3 , 2.6.4.4 , 2.6.4.5) 

5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
(2.6.5.1) 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดใหมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  
(2.6.6.1) 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

โปรแกรมวิชาการบญัช ีมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ตามผล
การประเมินรายวิชา  (2.6.7.1 , 2.6.7.2) 
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เกณฑการประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6   ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ  7  ขอ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบัญชีมรีะบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปน
สําคัญ  อีกทั้งมีการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยางตอเน่ือง 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรจัดใหมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

สภาวิชาชีพบญัชีมกีารพัฒนาและเปลีย่นแปลง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานดานอืน่ๆที่มผีลกระทบ
ตอการจดัการเรยีนการสอนในบางรายวิชา 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรจัดใหมีการพัฒนาความรู
ตอเน่ืองสําหรับคณาจารย เพื่อใหทนักบัการ
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการบญัชี 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
                  โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรจัดใหมกีารประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในสวนอื่นๆที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเพิม่เติม แมวาทางมหาวิทยาลัยไดจัดทําในภาพรวมแลวก็ตาม 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.6.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 329/2556 เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานักและสถาบันฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.6.2.1 รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม(มคอ.4) 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.6.3.1 รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม(มคอ.4) 
 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.6.4.1 โครงการฝกอบรมวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพรอมของการ
นําเสนองบการเงิน สําหรับ AEC” 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.6.4.2 โครงการอบรมเรื่องภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.6.4.3 โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.6.4.4 โครงการฝกอบรมวิชาการเรื่อง “การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ

เพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน Strategic Cost 
Management” 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.6.4.5 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกจิ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.6.5.1 แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

(Active Learning) 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.6.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน คณะวิทยาการจัดการ 
2.6.7.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.6.7.2 รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

(สกอ.) 
ประเภทของตัวบงชี้   :  กระบวนการ   
การเก็บขอมูล              : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : ผศ.ดร สุภาณี  อินทนจันทน และอาจารยไพโรจน  รมบารม ี
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   :      
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตทุกปการศึกษา โดยการจัดทําสมุดบันทกึการ
ฝกงานของนักศึกษาและแบบประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต (2.7.1.1 , 
2.7.1.2) 

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการปรบัปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสรมิทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยมกีารจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี (2.7.2.1 , 
2.7.2.2 , 2.7.2.3) 

3 มีการส ง เสริมส นับสนุนทรัพยากรทั้ งด าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทัง้ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 ที่เอื้อตอการพฒันาคุณลักษณะของบัณฑิต และงบประมาณทีเ่อื้อตอการพฒันาคุณลักษณะของ

บัณฑิต โดยการของบประมาณจัดโครงการและเชิญ
บุคลากรภายนอกมาบรรยายความรูใหมๆที่
เกี่ยวของกบัวิชาชีพการบัญชี (2.7.3.1) 

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกจิกรรมการประชุม
วิชาการระดับชาติ (2.7.4.1) 

5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดกจิกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา  (2.7.5.1) 

  
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ  5  ขอ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต  

เพิ่มปริมาณการจัดโครงการเพื่อพฒันาระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะ
ของบัณฑิตใหมากข้ึน 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดรับงบประมาณในจํานวนไม
มากนัก จึงทําใหจัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตไดนอย 

พยายามของบประมาณใหไดเพิม่มากข้ึนในปตอๆไป 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 โปรแกรมวิชาการบัญชี ควรหางบประมาณจัดโครงการเพิ่มเติมจากแหลงอื่นนอกเหนือจากที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณมาจากมหาวิทยาลัย 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.7.1.1 สมุดบันทึกการฝกงาน โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.7.1.2 แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.7.2.1 โครงการอบรมเรื่องภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.7.2.2 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกจิ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.7.2.3 โครงการฝกอบรมวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพรอมของการ

นําเสนองบการเงิน สําหรับ AEC” 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.7.3.1 โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.7.4.1 รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ครัง้ที ่4 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.7.5.1 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการ
บัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวม
ใจเฉลมิพระเกียรติ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8        :    ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.) 

ประเภทของตัวบงชี้     :       ผลผลิต  
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี   : ผศ.ดร สุภาณี  อินทนจันทน  และอาจารยไพโรจน  รมบารม ี
เกณฑมาตรฐาน     :    
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการสงเสรมิไวเปนลายลักษณอกัษร 
โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสรมิไวเปนลายลักษณ
อักษร (2.8.1.1) 

2 มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 
ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงทัง้สถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมกีารถายทอดหรอื
เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสรมิตามขอ 1 
ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 
(2.8.2.1 , 2.8.2.2) 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมการพฒันาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเรจ็ (2.8.3.1) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบง ช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการประเมินผล
โครงการหรือกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลเุปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงช้ี (2.8.4.1) 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

 

 
เกณฑการประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ  4   ขอ 4 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
การจัดกจิกรรมทีเ่กี่ยวกับนักศึกษาทุกครัง้ นักศึกษา
ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมทุกครัง้ 

ใหนักศึกษามสีวนรวมในการรเิริ่มและนําเสนอกจิกรรม
ใหม ๆ  รวมกบัคณาจารยในโปรแกรมวิชา  

 
จุดออน แนวทางแกไข 

โปรแกรมวิชาการบัญชียังไมมีนักศึกษาหรือกจิกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ  

ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดใหมกีิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
นักศึกษาเพื่อใหไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
                       ใหนักศึกษามีสวนรวมในการรเิริม่และนําเสนอกจิกรรมใหม ๆ รวมกบัคณาจารยในโปรแกรมวิชา 
และควรหางบประมาณจัดโครงการเพิม่เติมจากแหลงอื่นนอกเหนือจากที่ไดรับจัดสรรงบประมาณมาจาก
มหาวิทยาลัย 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

2.8.1.1 คูมือนักศึกษา ป 2555 โปรแกรมวิชาการบัญชี 
2.8.2.1 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการ

บัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวม
ใจเฉลมิพระเกียรติ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.8.2.2 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมกบัวิชาชีพการบญัชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสู
สีสันแหงภูมปิญญาไทยรวมใจเฉลมิพระเกียรติ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.8.3.1 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการ
บัญชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวม
ใจเฉลมิพระเกียรติ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

2.8.4.1 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมกบัวิชาชีพการบญัชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสู
สีสันแหงภูมปิญญาไทยรวมใจเฉลมิพระเกียรติ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : อาจารยสุทิศา   ไพบูลยวัฒนกจิ 
เกณฑมาตรฐาน   :       
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
-จัดใหมีช่ัวโมง Home Room ใหแกนักศึกษาทุกช้ันป 
(3.1.1.1) 
- มีอาจารยทีป่รึกษาประจําแตละหมูเรียน(3.1.1.2) 

2 มีการจัดบริการขอมูลข าวสารที่ เปน
ประโยชนตอนักศึกษา  

- จัดเก็บขอมลูดานศักยภาพเกี่ยวกบัความตองการของ
นักศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการใหบริการ(3.1.2.1) 
(3.1.2.2) จัดบริการขอมลูขาวสารใน Website ของ
โปรแกรมวิชา  คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
(3.1.2.3), เอกสาร Homeroom (3.1.2.4) ,บอรดให
ความรู(3.1.2.5) และคูมอืการศึกษา(3.1.2.6) 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

จัดอบรมเกี่ยวกับความรูดานบัญชี การเงิน บญัชีภาษี การ
เขียนแผนธุรกจิ และมาตรฐานการบญัชีใหม ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ใหแกนักศึกษา และกิจกรรมการใหบรกิาร
วิชาการแกชุมชน(3.1.3.1)-(3.1.3.16) 

4 มีการจัดบริการขอมูลข าวสารที่ เปน
ประโยชนตอศิษยเกา  

- โครงการอบรมผูจัดทําบญัชี (CPD) ใหแกศิษยเกา และ
บุคคลภายนอกเพือ่เกบ็ช่ัวโมง(3.1.4.1) 
-จัดบริการขอมลูขาวสารใน Website ของโปรแกรมวิชา  
คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย(3.1.4.2) 

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

- โครงการอบรมผูจัดทําบญัชี CPD ใหกับนักศึกษาและ
บุคคลภายนอกในการเกบ็ช่ัวโมง(3.1.5.1) 

6 มี ผล การ ประ เมิ น คุณภาพของ กา ร
ใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

-เก็บขอมลูจากแบบสอบถามการใหบริการกับนักศึกษาเพื่อ
ประเมินความตองการดานกายภาพ(3.1.6.1) 
- ผลการดําเนินงานการเขาอบรมของผูจัดทําบัญชี(CPD) 
(3.1.6.2) 
 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให บ ริ ก า ร ม า ใ ช เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
พัฒนาการจั ดบริ ก ารที่ สนองความ
ตองการของนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบัญชีนําผลการประเมินจากการจัด
โครงการตาง ๆ มาวิเคราะหและนําผลการประเมินมาจัด
ประชุมโปรแกรมเพื่อหาขอบกพรองและหาแนวทางแกไข
และจดบันทึกรายงานการประชุมของโปรแกรมวิชาการ
บัญชี (3.1.7.1) 

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

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบการใหคําที่

ปรึกษาและระบบการชวยเหลือนักศึกษาเปนอยางดี  
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจําทุกหมูเรียน  จัดช่ัวโมง
โฮมรูม ประจําทุกสัปดาห  และมีการจัดสรร
งบประมาณจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพและ
เสริมสรางองคความรูทางดานวิชาการ  ดานวิชาชีพ  
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนการศึกษาดูงาน
บริษัท เพื่อเสริมสรางประสบการณ  อยางตอเน่ือง  

โปรแกรมวิชาบัญชี ควรนําผลการประเมินคุณภาพมา
เปนแนวทางการพฒันา อยางตอเน่ือง ในการ
จัดบรกิารแกนักศึกษาและศิษยเกาในปตอไป 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ควรมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

3.1.1.1 ตารางสอนอาจารย(ช่ัวโมงโฮมรูม) มหาวิทยาลัย 
3.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย 
3.1.2.1 ระเบียนประวัติของนักศึกษา โปรแกรมบญัชี 
3.1.2.2 สรุปผลแบบการใหบริการของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมบญัชี 
3.1.2.3 Website ของโปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย โปรแกรมบญัชี 
3.1.2.4 เอกสาร Home Room โปรแกรมบญัชี 
3.1.2.5 การจัดบอรดความรูใหแกนักศึกษา โปรแกรมบญัชี 
3.1.2.6 คูมือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปการศึกษา 2555 โปรแกรมบญัชี 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโตะ จํากัด  โปรแกรมบญัชี 
3.1.3.2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนยเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความ

สมดุล – อิชิตัน 
โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.3 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนฝกงาน  โปรแกรมบญัชี 
3.1.3.4 โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษวัฒนธรรม   วันวิ

สาฬบูชาและวันเขาพรรษา วัดหวยมงคล  
โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.5 โครงการศึกษาดูงานที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ย 

โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.6 โครงการอบรมวิชาการ เรื่องการเตรียมความพรอมของการนําเสนองบ
การเงิน สําหรับ AEC 

โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.7 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน Strategic Cost Management 

โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.8 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี 
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสีสันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ 

โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.9 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ โปรแกรมบญัชี 
3.1.3.10 โครงการอบรมภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี โปรแกรมบญัชี 
3.1.3.11 โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี โปรแกรมบญัชี 
3.1.3.12 โครงการหองสมุดน้ีพี่ใหนอง โรงเรียนวัดบัวปากทา อ.บางเลน           จ.

นครปฐม 
โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.13 โครงการสานสัมพันธบัญชีสูชุมชนและบริการวิชาการเพื่อชุมชน โปรแกรมบญัชี 
3.1.3.14 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาป 4 การเตรียมความพรอมสูการฝกงาน โปรแกรมบญัชี 
3.1.3.15 โครงการปฐมนิเทศ และบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม และการสงเสริม

ประชาธิปไตย คัดเลือกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบัญชีแตละช้ันป 
โปรแกรมบญัชี 

3.1.3.16 โครงการกีฬาสัมพันธนองพี่ เรารักกันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม
ตอตานยาเสพติด 

โปรแกรมบญัชี 

3.1.4.1  โครงการจัดอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี (CPD) โปรแกรมบญัชี 
3.1.4.2 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  

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 

โปรแกรมบญัชี 

3.1.5.1  โครงการจัดอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี (CPD) โปรแกรมบญัชี 
3.1.6.1   แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  โปรแกรมบญัชี 
3.1.6.2  สรุปผลโครงการอบรมความรูดานบัญชีใหแกผูจัดทําบัญชี (CPD) โปรแกรมบญัชี 
3.1.7.1 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชา โปรแกรมบญัชี 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ 
เกณฑมาตรฐาน  :     
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (3.2.1.1) และ
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ (3.2.1.2) 
และแผนการจัดสรรงบประมาณดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2.1.3)  

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

งานปฐมนิเทศนักศึกษา มีการใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ และโปรแกรมวิชา 
เอกสารแจกวันปฐมนิเทศ(3.2.2.1)และPower 
point นําเสนอในวันปฐมนิเทศ 

3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรบัระดับปริญญา
ตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสรมิสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

มีกิจกรรมสงเสรมิใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันไปใชในกิจกรรมดังน้ี จัดโครงการอบรม
และศึกษาดูงานดานบญัชี  ดานภาษี ดานการฝก
ประสบการณวิชาชีพ (3.2.3.1-3.2.3.11) 
ตลอดจนโครงการแขงขันกีฬาสมัพันธนองพี่ เรา
รักกันโปรแกรมบัญชีและการมีสวนรวมตอตาน
ยาเสพติด(3.2.3.12) และมกีารนํานักศึกษาออก
คายอาสาพัฒนาหองสมดุโรงเรียนชนบท
(3.2.3.13)โครงการสานสมัพันธบญัชีสูชุมชนและ
บริการวิชาการเพือ่ชุมชน(3.2.3.14)และ
โครงการสานสัมพันธบัญชีสูชุมชนและการเรียนรู
อาชีพกับปราชญชาวบาน(3.2.3.15)และ
โครงการปลูกปาชายเลน (3.2.3.16) และ
โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมกบัวิชาชีพการบญัชี (3.2.3.17) และ
โครงการบายศรสีูขวัญนักศึกษาใหม และการ
สงเสริมประชาธิปไตย คัดเลือกผูนําประธานรุน
โปรแกรมบัญชีแตละช้ันป (3.2.3.18)และ
โครงการศึกษาดูงานการอนุรกัษสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษวัฒนธรรม วันวิสาฬบูชาและวัน
เขาพรรษา(3.2.3.19) 

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

โปรแกรมวิชาการบัญชีสงนักศึกษาเขารวม
แขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับบญัชี ณ สภาวิชาชีพ
การบญัชี(3.2.4.1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
5 มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา  
มีการสรปุผลการจัดกจิกรรม(3.2.5.1) 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือ
ปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมวิชาการบัญชีนําผลการประเมินจาก
การจัดโครงการตาง ๆ มาวิเคราะหและนําผล
การประเมินมาจัดประชุมโปรแกรมเพื่อหา
ขอบกพรองและหาแนวทางแกไขและจดบันทึก
รายงานการประชุมของโปรแกรมวิชาการบัญชี 
(3.2.6.1) 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมเพื่ อ

พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยาง
ตอเน่ืองทุกปและไดรับงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรม 

         โปรแกรมวิชาการบญัชี ควรมีการนําผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรงุทกุกิจกรรมโครงการใหมีความหลากหลาย
มากข้ึน 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

         โปรแกรมวิชาการบญัชีจัดกจิกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมคอนขางนอย 

           โปรแกรมวิชาการบญัชี ควรมกีารจดักจิกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึน 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
           มีการจัดโครงการที่มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมครบถวนอยางนอย 5 ประเภทตอเน่ืองทุกป เชน กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
3.2.1.1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั โปรแกรมบญัชี 
3.2.1.2 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมบญัชี 
3.2.1.3 แผนการใชงบประมาณดําเนินการจัดกรรมพฒันานักศึกษา โปรแกรมบญัชี 
3.2.2.1 เอกสารแจกใหนักศึกษาวันปฐมนิเทศนักศึกษา อ.สุทิศา 
3.2.2.2 Power Point นําเสนอการประกนัคุณภาพในวันปฐมนิเทศนักศึกษา อ.สุทิศา 
3.2.3.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโตะ จํากัด  อ.พมิพนารา 
3.2.3.2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนยเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความ

สมดุล – อิชิตัน 
อ.พมิพนารา 

3.2.3.3 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนฝกงาน  อ.พมิพนารา 
3.2.3.4 โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษวัฒนธรรม     

วันวิสาฬบูชาและวันเขาพรรษา วัดหวยมงคล  
อ.พมิพนารา 

3.2.3.5 โครงการศึกษาดูงานที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ย 

อ.พมิพนารา 

3.2.3.6 โครงการอบรมวิชาการ เรื่องการเตรียมความพรอมของการนําเสนองบ
การเงิน สําหรับ AEC 

อ.พมิพนารา 

3.2.3.7 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน Strategic Cost Management 

อ.พมิพนารา 

3.2.3.8 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี 
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสีสันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระ
เกียรติ 

อ.สุทิศา 

3.2.3.9 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ อ.สมใจ 
3.2.3.10 โครงการอบรมภาษีอากรเกี่ยวกับการบัญชี อ.สมใจ 
3.2.3.11 โครงการอบรมความรูใหมสูนักบัญชี อ.สมใจ 
3.2.3.12 โครงการกีฬาสัมพันธนองพี่ เรารักกันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม

ตอตานยาเสพติด 
อ.สุทิศา 

3.2.3.13 โครงการหองสมุดน้ีพี่ใหนอง โรงเรียนวัดบัวปากทา อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 

อ.สุทิศา 

3.2.3.14 โครงการสานสัมพันธบัญชีสูชุมชนและบริการวิชาการเพื่อชุมชน        อ.สมใจ 
3.2.3.15 โครงการสานสัมพันธบัญชีสู ชุมชนและการเรียนรูอาชีพกับปราชญ

ชาวบาน 
อ.บุษบงค 

3.2.3.16 โครงการปลูกปาชายเลน ณ หมูบานคลองชอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร อ.บุษบงค 
3.2.3.17 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี อ.สุทิศา 
3.2.3.18 โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม และการสงเสริมประชาธิปไตย 

คัดเลือกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบัญชีแตละช้ันป 
 

อ.สุทิศา 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

3.2.3.19 โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษวัฒนธรรม วันวิ
สาฬบูชาและวันเขาพรรษา 

อ.พมิพนารา 

3.2.4.1 เอกสารไปราชการเพื่อนํานักศึกษาเขารวมแขงขันตอบปญหาที่สภา
วิชาชีพการบัญชี 

อ.สุทิศา 

3.2.5.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมแตละโครงการ โปรแกรมบญัชี 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1   : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางพิมพนารา   พิบลูจริะกานต 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
ขอ เกณฑการมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1  มีระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัย โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาการจั ดการ  หลั กฐาน  คือ ยุทธศาสตร
โปรแกรมการบัญชี (4.1.1.1) เพื่อใหบรรลเุปาหมาย
ตามแผนของคณะ สถาบันและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการวิจัยของชาติ 
(4.1.1.2) 
 

2  มีการบรูณาการกระบวนการวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคกบัการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการบรูณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจารยกบันักศึกษาทํางานวิจัย
รวมกัน หลักฐาน มคอ. 3 (4.1.2.1.) 

3 มีการพฒันาศักยภาพดานการวิจยัหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา โดยมีการ
สงเสริมใหอาจารย เขาอบรมการทําวิจัย และ
สนับสนุนการทําวิจัย ทั้ งภายนอกและภายใน 
หลักฐาน บันทึกการประชุม (4.1.3.1)  คูมือบริหาร
งานวิจัย (4.1.3.2) 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

โป ร แก ร ม วิ ช าก า ร บัญ ชี  ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณจากทุนของมหาวิทยาลัย และทุน
สนับสนุนจากภายนอก หลักฐาน คือ ตําราที่จัดทํา
เสร็จแลว (4.1.4.1)    และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย และ
การจัดทําเอกสารตําราฯ (4.1.4.2.) 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปน้ี                                                                                                                                             
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ

-โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี  
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย

องค์ประกอบท ี   การวจิยั 
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ศูนย เครื่องมือ หรือศูนยให คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ                                        
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                        
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ                                        
- สิ่ งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการ วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโล ยี
ส ารส นเทศ  ระบ บรั กษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบั
เชิญ (visiting professor)โดย การไดรับการ
สนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการจัดสรร
ทรัพยากร แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยวิจัยของ
คณะวิทยาการจัดการ (4.1.5.1) เอกสารในการจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค ครัง้ที่ 
1 (4.1.5.2.) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
ขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

- บันทึกการประชุม (4.1.6.1) 

7 มีการ นําผลการประเมินไปปรับปรุ งการ
ส นับส นุนพันธกิ จด านการ วิจั ยหรื อ ง าน
สรางสรรคของสถาบัน 

- มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
เอกสารบนัทึกการประชุม (4.1.7.1) 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทอง ถ่ินและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีระบบและกลไกเพื่อสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทอง ถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสั งคม เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและ
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
เกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ(4.1.8.1) แบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (4.1.8.2) รูปเลมงานวิจัยที่ทําเสร็จแลว 
(4.1.8.3) 
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เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
5 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีการสนับสนุนงบประมาณ  
สงเสริมคณาจารยในการพัฒนาความรูโดยมีการจัด
อบรมดานวิจัยและมีการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน มี
หนวยวิจัยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ มี
หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   มี
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย 

โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยของโปรแกรม กับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และยังสงเสริมใหมีนักศึกษารวม
ทําวิจัยเพื่อบริการชุมชน  ลงพื้นที่เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน และสังคม อยางตอเน่ือง 
และสงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหม อบรมการนําวิจัย
ในช้ันเรียนและลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคม 

 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
รับเชิญ (visiting Professor) การจัดสรรทรัพยากร 
แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหแกคณาจารย และมีระบบและกลไกเพื่อ
สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทอ ง ถ่ินหรื อจากสภาพปญหาของสั งคม  เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยการใชระบบและ
กลไกรวมกับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

 

 
จุดออน แนวทางแกไข 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................. 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล 

4.1.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.1.2 คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.2.1 เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและ มคอ. 3 โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.1.3.1 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.3.2 คูมือนักวิจัย, จรรยาบรรณนักวิจัย, บันทึกการประชุม โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.1.4.1 ทุนวิจัย, เอกสารที่ระบุจํานวนเงินอุดหนุน โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.1.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยทุนอุดหนุนการ

วิจัย และการจัดทําเอกสารตําราฯ 
 โปรแกรมวิชาการบัญชี 

4.1.5.1 หลักฐานเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.5.2 เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

ครั้งที่ 1, ภาพถายโครงการ, ใบงานกิจกรรม,  งาน NPRU 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

4.1.6.1 รายงานความกาวหนาของงานวิจัยเปนระยะ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.1.7.1 บันทึกการประชุมวาระการนําผลการประเมินไปปรับปรุง โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.1.8.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยวิจัย  คณะวิทยาการจัดการ 
4.1.8.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.1.8.3 รายงานผลวิจัย-รายงานการประเมินความพึงพอใจของ อบต. โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2   : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   : กระบวนการ   
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : นางพิมพนารา   พิบลูจริะกานต 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  
   

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ 
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร 
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ 
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน 
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน 
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใชระบบและ
กลไกของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม หลักฐาน หนังสือประชุมวิชาการ
โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (4.2.1.1) เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (4.2.1.2) 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร  
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน 
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ 
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได  และดําเนินการตามระบบที่
กําหนดโดยใชระบบและกลไกของคณะวิทยาการ
จัดการ  หลักฐาน คือเอกสารเกี่ ยวกับ ข้ันตอน
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสร างสรรค (4.2.2.1) หนังสือ
ประเมินผลงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ  (4.2.2.2) 

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค 
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ 
ไดจากขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โปรแกรมการบัญชี มีการประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจาก
ขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยใชระบบ
และกลไกของคณะวิทยาการจัดการ หลักฐาน คือ 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการดานงานวิจัย 

  และงานสรางสรรค (4.2.3.1)  หนังสือการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 (4.2.3.2) 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน 
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี 
การรับรองการใชประโยชนจริงจาก 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน หลักฐาน คือ หนังสือรับรอง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 หนวยงานภายนอกหรือชุมชน การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและรูปเลมการ

ทํางานวิจัยที่สมบูรณ (4.2.4.1) 
5  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครอง

สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและสงเสริมผลักดัน
ใหงานวิจัยเผยแพรมากข้ึนรวมถึงการสนับสนุนให
ผลงานของอาจารยไดรับการคุมครองสิทธิ หลักฐาน
คือ คูมือบริหารจัดการงานวิจัย (4.2.5.1)  

 
เกณฑการประเมิน  :    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ...5..... ขอ ..........5...... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
โปรแกรมการบัญชี  ไดใชระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติโดยอางอิงระบบและกลไกของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุม วิชาการหรือการ ตีพิมพ ในวารสาร
ระดับชาติ  
 

 

คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีนโยบายสนับสนุนการทําวิจัยและสงเสริม
ผลัก ดันใหงานวิจัย เผยแพรมาก ข้ึนรวมถึงการ
สนับสนุนใหผลงานของอาจารยไดรับการคุมครอง
สิทธิ โดยโปรแกรมวิชาการบัญชีสนับสนุนนโยบาย
ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมตอไป 

 
 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง  :   
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมลู 
4.2.1.1 คูมือบริหารงานวิจัย โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.2.1.2 คูมือบริหารงานวิจัย โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.2.2.1 เอกสาร เกี่ ยวกับ ข้ันตอนรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค  

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

4.2.2.2 คําสั่งและหนังสือตอบรับ หนังสือประเมินผล
งานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ   

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

4.2.3.1 วารสาร Herp conference โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.2.3.2 หนังสือการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

และรูปเลมการทํางานวิจัยที่สมบูรณ 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

4.2.5.1 คูมือบริหารจัดการงานวิจัย โปรแกรมวิชาการบัญชี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3    :    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 

นักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้   :    ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 
ผูรบัผิดชอบตัวบงช้ี : นางพิมพนารา   พิบลูจริะกานต 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

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

              คะแนนที่ได  =   
 
                           
                            =     136,250 x 5 
                                     25,000 
                            =       28 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบนั  
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 
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 คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
15,000  บาท 136,250 .......5... คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก           x  5 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯทีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีนักศึกษาที่สนใจมาเรียนเปน
จํานวนมาก หลักสูตรมีสภาวิชาชีพดูแล จึงทําให
อาจารยมีภาระการสอนใหเปนไปตามที่สภากําหนด 
ในการทําวิจัยรวมถึงการสรางสรรคตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยและทางโปรแกรมวิชาไดทํางานวิจัยโดยนํา
นักศึกษาไปมีสวนรวมในลงพื้นที่เก็บขอมูลงานวิจัย
และไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
สนับสนุน 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี  มีนโยบายสนับสนุนนโยบายคณะ
วิทยาการจัดการและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมในการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของ
โปรแกรมการบญัชี กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน  จะจัดอบรมการทําวิจัยและลงพื้นที่  เพื่อพฒันา
ความรูดานงานวิจัย  และสงเสรมิสนับสนุนใหอาจารยได
ไปทํางานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ และชวยหา
แหลงทุนวิจัยใหม ๆ ใหอาจารยในโปรแกรมวิชา 

 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
  

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 
4.3.1.1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานภายนอก 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

4.3.1.2 คูมือนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี ป 2555 โปรแกรมวิชาการบัญชี 
4.3.1.3 สัญญาจางการทํางานจากหนวยงานภายนอก โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2555 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้   : อาจารยสมใจ  เภาดวง 
เกณฑมาตรฐาน  :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 

แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
-โปรแกรมวิชาการบัญชีมีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบ          
ที่กําหนดโดยมีการจัดทําแผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการ
บัญชี (5.1.1.1) และแผนการดําเนินงานประจําปของ
โปรแกรมวิชาการบัญชี (5.1.1.2) เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
(5.1.1.3) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย(5.1.1.4) 
โดยดําเนินการตามแผนงานการบริการทางวิชาการแก
สังคมหรือโครงการที่กําหนดไว (5.1.1.5) สนับสนุนให
อาจารยในโปรแกรมวิชาการบัญชีออกไปบริการ
วิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร 
เปนผูประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตาง ๆ และ
เปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหกับหนวยงานตางๆ 
(5.1.1.6)  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดมีการจัดทําแผนการสอน
เช่ือมโยงและบูรณาการ การบริการทางวิชาการแก
สังคม  เขากับการเรียนการสอนโดยมีศูนยบริการ
ความรูดานการเงินและบัญชีแกชุมชน (5.1.2.1) ซึ่งถือ
วาการจัดโครงการอบรมการเก็บช่ัวโมงของผูทําบัญชี 
( CPD) ( 5.1.2.2) เ ป น ส ว น ห น่ึ ง ข อ ง วิ ช า ก า ร ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพและการเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ) (5.1.2.3)  
 
 
 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการนําความรู ประสบการณ 
จากการใหบริการทางวิชาการมาพัฒนาตอยอดองค
ความรูใหมผานกระบวนการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เครือขายเพื่อความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขต 

องค์ประกอบท ี   การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  เทศบาลนครนครปฐม(5.1.3 .1) งานวิจัย เรื่ อง          

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแบบมีสวนรวม 
(5.1.3.2) 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการปฏิบั ติง านโคร งการใหบริการ วิชาการ          
แกสังคม โครงการอบรมการเก็บช่ัวโมงของผูทําบัญชี 
(CPD) (5.1.4.1)โครงการสายสัมพันธบัญชีสูชุมชนและ
บริการวิชาการแกชุมชน (5.1.4.2) 

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      
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการนําผลการประเมิน
โครงการบริการวิชาการแตละโครงการมาเขาที่ประชุม
โปรแกรมวิชาการบัญชีเพื่อใหอาจารยในโปรแกรมฯ
รับทราบและเสนอแนะรวมกันเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมพรอมทั้งไดรวมมือ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับ
เรื่องของประเด็น           การใหบริการทางวิชาการที่
นาสนใจในหัวขอ         การอบรม มีการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงเพื่อใหตรงตามความตองการของผูเขาอบรม 
(5.1.5.1) จากสรุปผลการประเมินโครงการสายสัมพันธ
บัญ ชีสู ชุมชนและงานบริ การ วิชาการแก ชุมชน
(5.1.5.2)สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการเก็บ
ช่ัวโมงของผูทําบัญชี (CPD) (5.1.5.3) ซึ่งผลจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จะเห็นไดจากปริมาณผูเขาอบรม
บริการ วิชาการในรอบปที่ผ านมาเพิ่ม ข้ึนซึ่ ง เปน
บุคคลภายนอก (5.1.5.4) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน 

 
 บรรล ุ
ไมบรรล ุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

        โปรแกรมวิชาการบัญชีมีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ  และแผน
ดําเ นินงานการบริการทาง วิชาการแกสั งคมใน
ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําปของโปรแกรม
วิชาเพื่อใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน    ใหอาจารยในโปรแกรม
ออกไปบริการวิชาการ       แกสังคมในรูปแบบตางๆ 
มีศูนยอบรมที่ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและ
สังคม ตามระเบียบขอบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี มี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย มี การประเมินผล
ความสํา เร็จของการปฏิบั ติงาน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม
ในปตอไป 

 

        โปรแกรมวิชาการบัญชีจะนําผลการประเมิน    
ที่มีขอเสนอแนะหรือขอบกพรองบางเรื่องไปปรับปรุง
หรือบูรณากับงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัยใหเพิ่มข้ึน    

 
 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ ที่มีขอเสนอแนะหรือขอบกพรองมาปรับปรุงหรือ   บูรณา
การกับงานบริการทางวิชาการแกสังคมในครั้งตอไป 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมลู 
5.1.1.1 ระบบและกลไลงานบริการวิชาการแกสงัคม โปรแกรมวิชาการบัญชี 
5.1.1.2 แผนการดําเนินงานประจําปของโปรแกรมวิชาการบญัชี โปรแกรมวิชาการบัญชี 
5.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ    คณะวิทยาการจัดการ 
5.1.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
5.1.1.5 ประกาศสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

- โครงการสายสัมพันธบัญชีสูชุมชนและบริการวิชาการแกชุมชน 
อาจารยสมใจ  เภาดวง 

5.1.1.6 คําสั่งแตงต้ังเปนวิทยากร เปนผูประเมินความพงึพอใจของหนวยงาน
ตาง ๆ และเปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหกบัหนวยงานตางๆ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

5.1.2.1 คําสั่งแตงต้ังศูนยบริการความรูดานการเงินและบัญชีแกชุมชน โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมลู 

5.1.2.2 โครงการอบรมการเก็บช่ัวโมงของผูทําบญัชี (CPD) 
- การเตรียมความพรอมของการนําเสนองบการเงิน สําหรบั AEC 
- การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 
Strategic Cost Management 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

5.1.2.3  มคอ. 3 วิชาเตรียมผึกประสบการณวิชาชีพ, มคอ.4 วิชาผึกประสบ
การณวิชาชีพบัญชี,มคอ.5 วิชาเตรียมความพรอมสูวิชาชีพบัญชี และ 
มคอ.6 วิชาผึกประสบการณวิชาชีพบัญชี 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

5.1.3.1 งานวิจัย : เรื่อง “การศึกษาคนหาทางเลือกในการลดตนทุนการปลูก
พืชผักปลอดสารพิษของกลุมเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม” 

อาจารยสมใจ  เภาดวง
และคณะ 

5.1.3.2 งานวิจัย : เรื่อง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแบบมีสวนรวม ” อาจารยสุภาณี  
อินทนจันทน 

5.1.4.1 สรปุผลการประเมินโครงการอบรมการเกบ็ช่ัวโมงของผูทําบญัชี(CPD) 
- การเตรียมความพรอมของการนําเสนองบการเงิน สําหรบั AEC 
- การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 
Strategic Cost Management  

อาจารยพมิพนารา 
พิบูลจิระกานต 
 

5.1.4.2 สรปุผลการประเมินโครงการสายสมัพันธบญัชีสูชุมชนและงานบริการ
วิชาการแกชุมชน 

อาจารยสมใจ  เภาดวง 

5.1.5.1 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี 
5.1.5.2 สรปุผลการประเมินโครงการสายสมัพันธบญัชีสูชุมชนและงานบริการ

วิชาการแกชุมชนป 54-55 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

5.1.5.3 สรปุผลการประเมินโครงการอบรมการเกบ็ช่ัวโมงของผูทําบญัชี (CPD) 
ป 54-55 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

5.1.5.4 ผลจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณผูเขาอบรมบริการวิชาการในรอบที่ผาน
มาเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปนบุคคลภายนอก 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ                                                         45 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ประเภทของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 2555 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้   :   อาจารยสมใจ  เภาดวง 
เกณฑมาตรฐาน :  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการสํารวจความ
ต อ ง ก า ร ขอ ง ชุ ม ชน  ห รื อภาค รั ฐ  ห รื อ
ภาคเอกชน หรื อหนวยงาน วิชา ชีพ เพื่ อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะวิทยาการจัดการ (5.2.1.1) และแผน      
กลยุทธโปรแกรมวิชาการบัญชี (5.2.1.2) 

2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู
และ เส ริ มสร า งความ เข ม แ ข็ งของ ชุม ชนหรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีความรวมมือดาน
บริก ารทาง วิชาการ เพื่ อการ เ รียนรู และ
เสริ มสร า งความเข ม แข็ งของ ชุมชน ใน
บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชี 
(5.2.2.1) เทศบาล หรือองคการบริหารสวน
ตําบล (5.2.2.2)  

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

โปรแกรมวิชาการบัญ ชี  มี ก ารประ เมิ น
ประโยชนหรือผลกระทบของโครงการการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคมจากโครงการ
อบรมการเก็บช่ัวโมงของผูทําบัญชี (CPD) 
(5.2.3.1) โครงการสายสัมพันธบัญชีสู ชุมชน
และงานบริการวิชาการแกชุมชน (5.2.3.1) 

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ (5.2.4.1)  

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

มีการพฒันาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
คณะและเผยแพรสูสาธารณชนทางเว็บไซต
ของคณะ(5.2.5.1) และนําคูมือการจัดทําบัญชี 
 

  ครัวเรือนใหอาจารยหรือนักศึกษาที่สนใจได
จัดทํา (5.2.5.2) 
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เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน  บรรล ุ

ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
        โ ป ร แก ร ม วิ ช าก า ร บัญ ชี  มี ก า ร สํ า ร ว จ           
ความตองการของชุมชน และหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการ ตลอดจนมีความรวมมือดาน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  มีการประเมินผลและมีการนําผล
การประเมิน ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ 

        โปรแกรมนําความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการมารวบรวมและสรุปเพื่อพัฒนาความรูที่มีอยู
เดิมอยางตอเน่ืองและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในและเผยแพรสูสาธารณชน 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
            พัฒนาความรูที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ืองและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและเผยแพรสู
สาธารณชน 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล 
5.2.1.1 แบบสํารวจความตองการ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
5.2.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี 
5.2.2.1 เอกสารความรวมมือกบับริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี 
5.2.2.2 เอกสารความรวมมือกบัหนวยงานเทศบาล หรอืองคการบรหิาร   สวน

ตําบล 
โปรแกรมวิชาการบัญชี 

5.2.3.1 สรปุผลการประเมินโครงการอบรมการเกบ็ช่ัวโมงของผูทําบญัชี (CPD) 
- การเตรียมความพรอมของการนําเสนองบการเงิน สําหรบั AEC 
- การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 
Strategic Cost Management 

อาจารยพมิพนารา 
พิบูลจิระกานต 
 

5.2.3.2 สรปุผลการประเมินโครงการสายสมัพันธบญัชีสูชุมชนและงานบริการ
วิชาการแกชุมชน 

อาจารยสมใจ  เภาดวง 

5.2.4.1 สรปุผลการประเมินโครงการ/ขอเสนอแนะ  
-โครงการอบรมการเกบ็ช่ัวโมงของผูทําบัญชี (CPD) 
-โครงการสายสมัพันธบญัชีสูชุมชนและงานบริการวิชาการแกชุมชน 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

5.2.5.1 เผยแพรทางเวบไซตของคณะ คณะวิทยาการจัดการ 
5.2.5.2 คูมือการจัดทําบญัชีครัวเรอืน อาจารยสมใจ  เภาดวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ                                                         48 
 

 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้   : อาจารยบุษบงค  สุวรรณะ 
เกณฑมาตรฐาน  :  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

โปรแกรมวิชาการบัญชีมรีะบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมจัดทําไวเปนคูมือ (6.1.1.1)และกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรของคณะและโปรแกรมวิชา(6.1.1.2)และได
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด โดยจัดเปนโครงการและ
กิจกรรมประจําปทุกปการศึกษา เชน โครงการบายสสีูขวัญ 
(6.1.1.3) 

2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ไดนําศึกษาไปจัดโครงการ  โดย
จัดเปนกิจกรรมสวนหน่ึงของวิชาที่กําลังศึกษาเชน โครงการ
ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี 
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจ
เฉลิมพระเกียรติ(6.1.2.1) 

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิล ปะและ วัฒ นธรร มต อ
สาธารณชน 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการ
ดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยการ
ประชาสมัพันธและชักชวนใหผูมจีิตศรัทธาชวยกันทําบญุและ
รวมบริจาคทรัพยเพื่อรวมทอดผาปาสามัคคีเชน โครงการ
ทอดผาปาวัดพระบาทนํ้าพุ (6.1.3.1) โครงการศึกษาธรรมะ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบัญชี และศึกษาดู
งานเปดโลกกวางสูสีสันแหงภูมปิญญาไทยรวมใจเฉลมิพระ
เกียรติ(6.1.3.2)  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม  เชน โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมกบัวิชาชีพการบญัชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสู
สีสันแหงภูมปิญญาไทยรวมใจเฉลมิพระเกียรติ(6.1.4.1) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

มีการประเมินโครงการ เพื่อปรบัปรุงในการจัดโครงการครัง้
ตอไปเชน โครงการทอดผาปาวัดพระบาทนํ้าพุ 
(6.1.5.1),โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
กับวิชาชีพการบญัชี และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหง
ภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลมิพระเกียรติ(6.1.5.2) 

องค์ประกอบท ี  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ

ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ  

 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ  5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
นักศึกษาและอาจารย ใหความรวมมือเปนอยางดี รวมทัง้คน
ในชุมชนกใ็หความสนใจและรวมมอืเปนอยางมาก 

 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

ตองนําผลจาการประเมนิมาปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
6.1.1.1 คูมือนักศึกษา โปรแกรมบญัชี 
6.1.1.2 ยุทธศาสตรของคณะและโปรแกรมวิชา โปรแกรมบญัชี 
6.1.1.3 โครงการบายสีสูขวัญ อ.สุทิศา 
6.1.2.1 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบญัชี 

และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลมิพระ
เกียรติ 

อ.สุทิศา 

6.1.3.1 โครงการทอดผาปาวัดพระบาทนํ้าพ ุ อ.บุษบงค 
6.1.3.2 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบญัชี 

และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลมิพระ
เกียรติ 

อ.สุทิศา 

6.1.4.1 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบญัชี 
และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลมิพระ
เกียรติ 

อ.สุทิศา 

6.1.5.1 โครงการทอดผาปาวัดพระบาทนํ้าพ ุ อ.บุษบงค 
6.1.5.2 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบญัชี 

และศึกษาดูงานเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลมิพระ
เกียรติ 

อ.สุทิศา 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเภทของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้   : โปรแกรมวิชาบัญชี 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่  
เหมาะสมและสอดคลองกบัพันธกิจและพฒันาการของ
คณะวิทยาการจัดการ  ต้ังแตระดับนักศึกษาจนถึงระดับ
ของอาจารยในโปรแกรมวิชา และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด(9.1.1.1) 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

มีการใหความรูแกนักศึกษาในการใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณาจารย
(9.1.2.1)และไดมกีารกําหนดนโยบายดานประกัน
คุณภาพไวอยางชัดเจนในคูมือนักศึกษา(9.1.2.2) 

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 

 

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เส นอต อ ส ภาส ถาบั นและสํ า นั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

ทางโปรแกรมวิชาไดมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอคณะวิทยาการจัดการและสภา
วิชาชีพบัญชีตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่คณะวิทยาการกําหนด(9.1.4.1) 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

ไดมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรงุการทํางานโดยไดเปนขอกําหนดของโปรแกรม
ใหมีการรายงานและติดตามการจัดโครงการวาเปนไป
ตามตัวบงช้ีหรอืไมโดยมปีระธานโปรแกรมเปนผู
ตรวจสอบและอาจารยในโปรแกรมรวมกันประชุมเพื่อ 

องค์ประกอบท ี   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
  ปรับปรงุ(9.1.5.1) 
6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

มีการนําระบบสารสนเทศโดยเปดเปน website ของ
โปรแกรมวิชาการบัญชีและปรบัปรุงใหทันสมัย(9.1.6.1) 

7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

มีการใหนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชีเขารวมใน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ(9.1.7.1) 

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน 

 

9 มีแนวปฏิบั ติที่ ดีหรื องานวิจัยด านการ
ประกัน คุณภาพการ ศึกษาที่ ส วนง าน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน 

 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ    
4 หรือ 5 หรือ 6 

ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 3 คะแนน  บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
จุดแข็ง / จุดออน :  

ทางโปรแกรมไดมีการประสานงานกันระหวางอาจารยและนิสิตในการจัดทําการประกันคุณภาพ
ภายในโดยการใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพประจําป 
 
แนวทางเสริม /แนวทางแกไข :  

โปรแกรมวิชาการบัญชี นําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรงุการดําเนินงานและพฒันาอยาง
ตอเน่ือง 
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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 โปรแกรมวิชาการบญัชี  
9.1.7.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 10.1   :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ประเภทของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้   : อาจารยสุทิศา  ไพบูลยวัฒนกิจ 
เกณฑมาตรฐาน  :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการวางแผนพฒันาสถานศึกษา
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  แผนยุทธศาสตร
โปรแกรม (10.1.1.1) คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ 3 ดี  
(10.1.1.2) แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ 
(10.1.1.3) 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย 
ดานคุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดการเรียนรู โดยการ
สอดแทรกกจิกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรมไวในรายวิชาตาง ๆ ทุกวิชา คือ มคอ.3 
(10.1.2.1) จัดกจิกรรมดานประชาธิปไตย คือ การ
เลือกต้ังประธานโปรแกรม และการจัดทําบันทึก
ขอความการรายงานการเลือกต้ังประธานโปรแกรมวิชา 
(10.1.2.2) นักศึกษาทุกช้ันป มีการเลือกต้ังประธานรุน
ทุกช้ันป ต้ังแต ป1-ป4 (10.1.2.3) ดานคุณธรรม
จริยธรรม การเรียนรู คือ โครงการศึกษาธรรมะ 
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกบัวิชาชีพการบัญชี
(10.1.2.4 ) ) ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดคือ
โครงการกีฬาสมัพันธนองพี่ รวมกันตอตานยาเสพติด 
(10.1.2.5) 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให
มีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

โปรแกรมวิชาการบัญชีมีการจัดใหไปอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มเติมความรูดานบญัชีและดานอื่น ๆ เชน 
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม 
(10.1.3.1)โครงการอบรมUpdate มาตรฐานการบญัชี 
ณ ราชภัฏเชียงใหม (10.1.3.2) 
 

4. ใหความรวมมือกบัทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

โปรแกรมวิชามีการจัดกจิกรรมตาง ๆ ครบทุกดาน
เพื่อใหความรวมมือกบัทุกฝายทัง้ภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน รวมแขงขันกีฬา
นักศึกษาไทยจีน และนํานักศึกษาสงเขารวมแขงขันตอบ
ปญหาที่สภาวิชาชีพการบญัชี (10.1.4.1) 

องค์ประกอบท ี  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  ดี ( D)” 
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เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพฒันาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ    

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 4 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรล ุ
 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

จุดออน โปรแกรมวิชายังไมมีการติดตาม และ
ประเมินผล  

โปรแกรมวิชาควรหาแนวทางปรบัปรุงและติดตามการ
ดําเนินงานเกี่ยวกบัสถานศึกษา 3 ดี 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
................................................................................................................................................................... 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 
10.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชา โปรแกรมบญัชี 
10.1.1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ดี โปรแกรมบญัชี 
10.1.1.3 แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมบญัชี 
10.1.2.1 มคอ. 3 ในรายวิชาตาง ๆ โปรแกรมบญัชี 
10.1.2.2 บันทึกขอความเลือกต้ังประธานโปรแกรมวิชาการบญัชี โปรแกรมบญัชี 
10.1.2.3 โครงการปฐมนิเทศ และบายศรสีูขวัญนักศึกษาใหม และการสงเสริม

ประชาธิปไตยคัดเลอืกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบญัชีแตละช้ันป 
โปรแกรมบญัชี 

10.1.2.4 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบญัชี 
และเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 

โปรแกรมบญัชี 

10.1.2.5 โครงการกีฬาสมัพันธนองพี่ เรารกักันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม
ตอตานยาเสพติด 

โปรแกรมบญัชี 

10.1.3.1  โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม โปรแกรมบญัชี 
10.1.3.2 โครงการอบรม การUpdate มาตรฐานการบัญชี ณ ราชภัฎเชียงใหม โปรแกรมบญัชี 
10.1.4.1 โครงการจากขอ 10.1.2.3-10.1.2.5 และคําสั่งไปราชการ โปรแกรมบญัชี 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด 
พฤติกรรม 
 ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 
ประเภทของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 
การเก็บขอมูล              :  ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :         อาจารยสทุิศา  ไพบูลยวัฒนกจิ 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ดาน - มีการดําเนินการ 2 ดาน - มีการดําเนินการ 3 

ดาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 1 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย 

1 

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทกุชนิด 

1 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 2 ดาน มีการดําเนินการ 3 ดาน 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไมบรรล ุ

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
        โปรแกรมวิชาการบัญชี มีการจัดกจิกรรมทุกป
ใหกับนักศึกษา 

        โปรแกรมวิชาจะนําผลการประเมินโครงการ
ตาง ๆ ไปปรบัปรุงและพัฒนาการจัดโครงการตอไปใน
ปหนา 

 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
            ควรมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทุกป และนําผลการประเมินมาปรับปรงุแกไขใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

10.2.1 โครงการปฐมนิเทศ และบายศรสีูขวัญนักศึกษาใหม และการสงเสริม
ประชาธิปไตยคัดเลอืกผูนําประธานรุนโปรแกรมการบญัชีแตละช้ันป 

โปรแกรมบญัชี 

10.2.2 โครงการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับวิชาชีพการบญัชี 
และเปดโลกกวางสูสสีันแหงภูมิปญญาไทยรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 

โปรแกรมบญัชี 

10.2.3 โครงการกีฬาสมัพันธนองพี่ เรารกักันโปรแกรมบัญชี และการมีสวนรวม
ตอตานยาเสพติด 

โปรแกรมบญัชี 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 
 
ตารางที่....  :  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงช้ี (ส.1) 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 
=บรรล ุ
=ไมบรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที่  1.1 6 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  4 
ตัวบงช้ีที่  2.1 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงช้ีที่  2.6 5 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5 
ตัวบงช้ีที่  2.7 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงช้ีที่  2.8 5 ขอ 4 ขอ (1,2,3,4)  4 
ตัวบงช้ีที่  3.1 5 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5 
ตัวบงช้ีที่  3.2 5 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5 
ตัวบงช้ีที่  4.1 8 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)  5 
ตัวบงช้ีที่  4.2 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงช้ีที่  4.3 15,000 บาท 1,090,000 136,250  5 

8 
ตัวบงช้ีที่  5.1 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงช้ีที่  5.2 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงช้ีที่  6.1 5 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5)  5 
ตัวบงช้ีที่  9.1 5 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  3 
ตัวบงช้ีที่ 10.1 4 ขอ 4 ขอ (1,2,3,4)  4 
ตัวบงช้ีที่ 10.2 2 ดาน 3 ดาน  5 
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ภาคผนวก 
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ขอ้มูลพืนฐาน 

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทีเปิดสอนทงัหมด 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโททีมีเฉพาะแผน ก  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโททีมีเฉพาะแผน ข  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ทีมีทงัแผน ก และ แผน ข อยูใ่นเอกสาร

หลกัสูตรฉบบัเดียวกนั 

 

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ก ทีมีนกัศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ทีมีนกัศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

 

(สกอ.) จาํนวนศนูยจ์ดัการศึกษานอกสถานทีตงัทงัหมด  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทีจดัการเรียนการสอนนอกสถานทีตงั  

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทีจดัการเรียนการสอนนอกสถานทีตงั  และ

แจง้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  
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(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทงัหมดทีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF  

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทงัหมดทีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF และมี

การประเมินผลตามตวับ่งชีผลการดาํเนินงานฯ ครบถว้น 

 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรวิชาชีพทีเปิดสอนทงัหมด  

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรวิชาชีพทีเปิดสอนและไดรั้บการรับรอง

หลกัสูตรจากองคก์รวิชาชีพทงัหมด 

 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  
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(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทงัหมดทียงัไม่ไดรั้บอนุมติัตาม

กรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถว้น 

 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทงัหมดทีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF ทีมี

ผลการประเมินตามตวับ่งชีผลการดาํเนินงานฯ ผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน 5 ขอ้แรก และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งชีทีกาํหนดใน

แต่ละปี) 

 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

- -(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรทงัหมดทีไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF ทีมี

ผลการประเมินตามตวับ่งชีผลการดาํเนินงานฯ ผา่นเกณฑก์าร

ประเมินครบทุกตวับ่งชี 

 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนหลกัสูตรสาขาวิชาชีพทีมีความร่วมมือในการพฒันา

และบริหารหลกัสูตรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเกียวขอ้งกบัวิชาชีพ

ของหลกัสูตร 
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- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 1 หลกัสูตร 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   

(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมดทุกระดบัการศึกษา  คน 

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด - ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด - ระดบัปริญญาตรี  คน 

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด – ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด – ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด – ระดบัปริญญา

โท  (แผน ก) 

 

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด – ระดบัปริญญาโท

(แผน ข) 

 

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด – ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทงัหมด – ระดบัปริญญาเอก   

(REPORT) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมด รวมทงัทีปฏิบติังานจริง

และลาศึกษาต่อ 

 คน 

- -(REPORT) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีปฏิบติังานจริง  คน 

- -(REPORT) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีลาศึกษาต่อ   

(REPORT) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีปฏิบติังานจริงและลา

ศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  

 

- -(REPORT) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีปฏิบติังานจริงและลา

ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 

- -(REPORT) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีปฏิบติังานจริงและลา

ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 

- -(REPORT) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีปฏิบติังานจริงและลา

ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
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(สกอ.) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีคุณวฒิุปริญญาเอกปีการศึกษา

ทีผา่นมา (กรณีทีเลือกใชเ้กณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพิมขึนของร้อย

ละฯ)  

 % 

(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์ 7 คน 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ทีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ทีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

6 คน 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํ (ทีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

 คน 

(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ 

 คน 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

 คน 

(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์

 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

 

(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทงัหมดทีดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์  

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 

- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
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- -(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ทีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

 

(สกอ.) ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของปี

ทีผา่นมา 

.  % 

(สกอ.) จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร  คน 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี  คน 

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  

(สกอ.) จาํนวนเครืองคอมพิวเตอร์ทีจดับริการใหน้กัศึกษา ของมหาวิทยาลยั 

(สกอ.) จาํนวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนกัศึกษาที

มีการลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi กบัสถาบนั 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการหอ้งสมุดและแหล่ง

เรียนรู้อืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ

ใชง้านแก่นกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกายภาพที

เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันา

นกัศึกษา อาทิ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด

เชือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการสิงอาํนวยความ

สะดวกทีจาํเป็นอืนๆ อาทิ งานทะเบียนนกัศึกษาผา่นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการ

หรือจดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย การจดัการ

ขยะ รวมทงัมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคาร

ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง (จากคะแนนเต็ม 5) 
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(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อคุณภาพการ

จดัการเรียนการสอนและสิงสนบัสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนน

เต็ม 5) เฉลียทุกหลกัสูตร 

 

- -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิต  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  

- -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑิตขนัสูง  

- -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทงัหมด (ทีจดัเก็บ

ขอ้มลู สาํหรับ สมศ1) 

 คน 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีตอบแบบสาํรวจเรืองการมี

งานทาํ  

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดง้านทาํหลงัสาํเร็จ

การศึกษา (ไม่นบัรวมผูที้ประกอบอาชีพอิสระ) 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีประกอบอาชีพอิสระ  

(สมศ.) จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีมีงานทาํก่อนเขา้

ศึกษา 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีมีกิจการของตนเองทีมี

รายไดป้ระจาํอยูแ่ลว้ 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีศึกษาต่อระดบั

บณัฑิตศึกษา 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุปสมบท  คน 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีเกณฑท์หาร  

(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีทีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย) 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทงัหมด (ทีจดัเก็บ

ขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) 

 คน 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททงัหมด (ทีจดัเก็บ

ขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาเอกทงัหมด (ทีจดัเก็บ  
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ขอ้มลู สาํหรับ สมศ2 16.2) 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดรั้บการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คน 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีมีต่อผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททีไดรั้บการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ

การศึกษาระดบัปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีมีต่อผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาเอกทีไดรั้บการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ

การศึกษาระดบัปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีมีต่อผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนทีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต ตาม

กรอบ TQF 

 

(REPORT) จาํนวนบณัฑิตทีไดรั้บการประเมิน ตาม

กรอบ TQF ทงัหมด 

 

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีมีต่อบณัฑิต

ระดบัปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเตม็ ๕) 

 

(สมศ.) จาํนวนรวมของบทความวิจยัทีเป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือ

บทความจากสารนิพนธ ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของ

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ทีผา่นการ

กลนักรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็น

กรรมการพิจารณาดว้ย] 

 

- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่สาธารณะ  



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ                                                         68 
 

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง  

- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบัชาติ (proceedings) 

 เรือง 

- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดบัชาติ 

 

- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติ 

 

(สมศ.) จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์

เผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ในระดบัชาติ 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

 

(สมศ.) จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททงัหมด (ปี

การศึกษาทีเป็นวงรอบประเมิน) 

 

(สมศ.) จาํนวนรวมของบทความวิจยัจากวิทยานิพนธ ์ทีตีพิมพ์

เผยแพร่ (ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก) 

 

- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ หรือตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการทีปรากฎในฐานขอ้มลู TCI (จาํนวนบทความทีนบั

ในค่านาํหนกันี จะตอ้งไม่นบัซาํกบัค่านาํหนกัอืนๆ) 

 

- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

ระดบัชาติทีมีชือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความทีนบั

ในค่านาํหนกันี จะตอ้งไม่ซาํกบัทีนบัในค่านาํหนกัอืนๆ) 
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- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติทีมีชือปรากฎอยูใ่นประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความที

นบัในค่านาํหนกันี จะตอ้งไม่ซาํกบัทีนบัในค่านาํหนกัอืนๆ) 

 

- -(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการทีมีชือ

ปรากฎในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ I

SI หรือ Scopus (จาํนวนบทความทีนบัในค่านาํหนกันี จะตอ้งไม่ซาํ

กบัทีนบัในค่านาํหนกัอืนๆ) 

 

(สมศ.) จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคที์เผยแพร่ (ผลงานของ

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก) 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ในระดบัชาติ 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธที์ไดรั้บการ

เผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

 

- -(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคที์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั

นานาชาติ 

 

(สมศ.) จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทงัหมด (ปี

การศึกษาทีเป็นวงรอบประเมิน) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารที

เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมเพือพฒันา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา (จากคะแนน

เต็ม 5) 

 

(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทีไดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพดา้นงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
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(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทีไดรั้บความรู้ดา้น

จรรยาบรรณการวิจยั 

 คน 

(สกอ.) จาํนวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์มีการยนืการจด

ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 

 

(สกอ.) จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน

สถาบนั 

 

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สกอ.) จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก

ภายนอกสถาบนั 

, ,  บาท 

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ , ,  บาท 

(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษา

ต่อ) 

 คน 

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   คน 

(สกอ.) จาํนวนนกัวิจยัประจาํทีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษา

ต่อ) 

 

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สกอ.) จาํนวนอาจารยป์ระจาํทีลาศึกษาต่อ  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

(สกอ.) จาํนวนนกัวิจยัประจาํทีลาศึกษาต่อ  
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- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนืองจากการ

ประชุมวิชาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ หรือตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการทีปรากฎในฐานขอ้มลู TCI (จาํนวนบทความทีนบั

ในค่านาํหนกันี จะตอ้งไม่ซาํกบัทีนบัในค่านาํหนกัอืนๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ

ทีมีชือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความทีนบัในค่า

นาํหนกันี จะตอ้งไม่ซาํกบัทีนบัในค่านาํหนกัอืนๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติทีมีชือปรากฎอยูใ่นประกาศของ สมศ. (จาํนวนบทความที

นบัในค่านาํหนกันี จะตอ้งไม่ซาํกบัทีนบัในค่านาํหนกัอืนๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนบทความวิจยัฯ ทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการทีมีชือ

ปรากฎในฐานขอ้มลูการจดัอนัดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ I

SI หรือ Scopus (จาํนวนบทความทีนบัในค่านาํหนกันี จะตอ้งไม่ซาํ

กบัทีนบัในค่านาํหนกัอืนๆ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคที์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั

สถาบนัหรือจงัหวดั (ผลงานของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคที์ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดบัชาติ (ผลงานของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคที์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั

ประจาํ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคที์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั

ภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนผลงานสร้างสรรคที์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั

นานาชาติ (ผลงานของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ) 

 

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(สมศ.) จาํนวนรวมของผลงานวิจยัทีนาํไปใชป้ระโยชน ์  

(สมศ.) จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคที์นาํไปใชป้ระโยชน ์  
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(สมศ.) จาํนวนรวมของผลงานวิชาการทีไดรั้บการรับรองคุณภาพ  

- -(สมศ.) บทความวิชาการทีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ  

- -(สมศ.) บทความวชิาการทีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบั

นานาชาติ 

 

- -(สมศ.) ตาํราหรือหนงัสือทีมีการประเมินผา่นตามเกณฑโ์ดย

ผูท้รงคุณวฒิุทีสถานศึกษากาํหนด (ผลงานจะตอ้งเกินร้อย

ละ ๕๐ ของชินงาน)  

 เล่ม 

- -(สมศ.) ตาํราหรือหนงัสือทีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและ

ผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือ

ตาํราหรือหนงัสือทีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑ์

ขอตาํแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของชินงาน) 

 

(สมศ.) จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีสภา

สถาบนัอนุมติั 

 โครงการ 

(สมศ.) จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีนาํมาใชใ้นการ

พฒันา เฉพาะการเรียนการสอน 

 โครงการ 

(สมศ.) จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีนาํมาใชใ้นการ

พฒันา เฉพาะการวจิยั 

 โครงการ 

(สมศ.) จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีนาํมาใชใ้นการ

พฒันา ทงัการเรียนการสอนและการวจิยั 

 โครงการ 

(สมศ.) ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาทีเกียวกบั

ประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตาํกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภา

สถาบนั (คะแนนเต็ม ๕)  

 

(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการทีสภา

สถาบนัแต่งตงั (คะแนนเต็ม ๕)  

 

(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกียวกบัการ

ปฏิบติังานของสถาบนัทีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดรั้บการประเมิน

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

 

(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีมี

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 
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(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททีไดรั้บการประเมิน

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

 

(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดบัปริญญาโททีมี

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาเอกทีไดรั้บการประเมิน

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

 

(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดบัปริญญาเอกทีมี

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนทีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตทีมี

คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

 

(สมศ.) จาํนวนบณัฑิตทีไดรั้บการประเมินคุณลกัษณะตามอตั

ลกัษณ์ ทงัหมด 

 

(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบณัฑิตทีมีคุณลกัษณะตามอตั

ลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

 

(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเกียวกบัการ

ดาํเนินการตามจุดเนน้ และจุดเด่น หรือความเชียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาต่างประเทศทงัหมด  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาเกาหลี  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาเขมร  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาจีนกลาง  คน 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาญีปุ่น  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาทมิฬ  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาพม่า  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาฟิลิปิโน  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษามลาย ู  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษามาเลย ์  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาลาว  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาเวียดนาม  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาองักฤษ  คน 
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- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาอินโดนีเซีย  

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีเขา้สอบภาษาตามกฎหมายทีใชใ้นกลุ่ม

ประเทศอาเซียนอืนๆ 

 

(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศทีกาํหนดทงัหมด (ไดค้ะแนนใน

ระดบัไม่ตาํกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาเกาหลีทีกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาเขมรทีกาํหนด(ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํกว่า

ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาจีนกลางทีกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาญีปุ่นทีกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาทมิฬทีกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาพม่าทีกาํหนด  (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาฟิลิปิโนทีกาํหนด  (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษามาเลยที์กาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษามลายทีูกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาลาวทีกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํกว่า

ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาเวยีดนามทีกาํหนด  (ไดค้ะแนนในระดบัไม่

ตาํกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาองักฤษทีกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํ

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาอินโดนีเซียทีกาํหนด (ไดค้ะแนนในระดบั

ไม่ตาํกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -(กพร.) จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาตามกฎหมายทีใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียน

อืนๆ  (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ตาํกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

(สกอ.) จาํนวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดา้นการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 โครงการ 

(สกอ.) จาํนวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดา้นการ

ส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

 โครงการ 

(สกอ.) จาํนวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดา้นการ

สร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

 โครงการ 
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คําสัง่มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ท่ี  329/2556 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  

             โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สาํนัก และสถาบันฯ  
………………………………………….. 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําปการศึกษา 
2555 ดังน้ี 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ  กาญจนสินธุ  กรรมการ 
3. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
4. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. อาจารยวีระศักดิ ์   ชื่นตา   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว   กรรมการ 
7. อาจารยธีระศักดิ ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
8. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
9. นายศักดิส์กุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
10. นางฉวีวรรณ   สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสขุเอ่ียม   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยชลดิา   ตระกูลสุนทร  กรรมการ 
3. อาจารยดร.อรุณรัตน  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย  กรรมการ 
5. อาจารยกมลพร   สวนทอง   กรรมการ 
6. อาจารยสุธิดา   ทิพยโส   กรรมการ 
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7. อาจารยวนิดา   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยผาณิต   ลักษมีธนสาร  กรรมการ 
9. อาจารยธานิล   มวงพูล   กรรมการ 
10. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
11. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล    กรรมการ 
12. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการ 
13. นายธนพล   สุนทรกิดาการ  กรรมการ 
14. นางกรรณิกา   กลอมวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารยอุษา   พันธฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
4. อาจารยวรารัตน   สานนท   กรรมการ 
5. อาจารยปริพัส   ศรีสมบูรณ  กรรมการ 
6. อาจารยสุธินันท   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
7. นายอาทิตย   โพธ์ิเงินงาม   กรรมการ 
8. นางสาวภัคศภุร   กาญจนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล เรืองศรี   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.จักรพงษ   แกวขาว   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไกรุง   เฮงพระพรหม  กรรมการ 
7. อาจารย ดร.นิฏฐติา  เชิดช ู   กรรมการ 
8. อาจารยอุษณีย   ภักดีตระกูลวงศ  กรรมการ 
9. อาจารยกีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 
10. นางสาวศรัณยา   ลาภสงผล  กรรมการ 
11. นายอลงกรณ   รุผักชี    กรรมการ 
12. นางสาวอรุณี   เชื้อแกว   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
3. อาจารยศภุรัตน   ทัศนเจริญ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
5. อาจารยผาณิต   งามสัมฤทธ์ิ  กรรมการ 
6. ดร.สาโรจน   เพชรมณี   กรรมการ 
7. อาจารยสมเกียรต ิ  ชอเหมือน  กรรมการ 
8. อาจารยวิโรจน   บัวงาม   กรรมการ 
9. นายภูมิศักดิ ์   อําคา    กรรมการ 
10. นางกรรณิกา   กลอมวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารยประภาพรรณ  เพียรชอบ  กรรมการ 
4. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
5. อาจารยสุขสวัสดิ ์   แซลิ่ม   กรรมการ 
6. อาจารยปถมาภรณ  ไทยโพธ์ิศรี  กรรมการ 
7. นายอาทิตย   โพธ์ิเงินงาม   กรรมการ 
8. นางชัชชญา   ทองเปลว  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยศิริชยั   โสภา   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ   กาญจนสินธุ  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว   กรรมการ 
4. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
5. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
6. นายชิตพงษ   คลอยอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยสมบตั ิ   หทัยรัตนานนท  ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญสุมน   สีเหลือง   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยไพศาล   สิมาเลาเตา   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
3. อาจารยบญุชะนะ   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. นายบัณฑติ   ชัยชววุฒิ   กรรมการ 
12. นายชัยฤทธ์ิ   ประสิทธ์ิศีลสุข  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
3. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
4. อาจารยอุษา   พันธฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
5. อาจารยวรารัตน   สานนท   กรรมการ 
6. อาจารยปริพัส   ศรีสมบูรณ  กรรมการ 
7. อาจารยสุธินันท   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
8. นายศักดิส์กุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
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9. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
1. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.บรรณทัศน  สรอยระยา  กรรมการ 
3. อาจารยไกยสิทธ์ิ   อภิระติง   กรรมการ 
4. อาจารยศภุกฤษ   นาคปอมฉิน  กรรมการ 
5. อาจารยสุพิชฌาย   จันทรเรือง  กรรมการ 
6. อาจารยนภดล   ผูมีจรรยา  กรรมการ 
7. อาจารยสมเกียรต ิ  ชอเหมือน  กรรมการ 
8. อาจารยธานิล   มวงพูล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
1. อาจารย ดร.จักพงษ  แกวขาว   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสขุเอ่ียม  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวิุมล เรืองศรี   กรรมการ 
4. อาจารยพฤกษ   โปรงสําโรง  กรรมการ 
5. อาจารยธีระศักดิ ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.อรุณรัตน  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
7. อาจารยภคัศภุร   กาญจนกุล  กรรมการ 
8. อาจารยอกนิษฐ   ศรีภูธร   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน  สุขรัตน   กรรมการ 
10. อาจารย ดร.กีรต ิ   เกิดศิริ   กรรมการ 
11. อาจารยธันยนันท   ศรีพันธลม  กรรมการ 
12. อาจารย ดร.วรินทร  ศรีปญญา  กรรมการ 
13. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
14. อาจารยศภุรัตน   ทัศนเจริญ  กรรมการ 
15. อาจารยวาสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 
16. อาจารย ดร.ญาณิกา  วัชรเทวินทรกุล  กรรมการ 
17. อาจารย ดร.เอกราชันย  ไชชนะ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
1. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  ประธานกรรมการ  
2. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
3. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
5. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผาณิต   งามสัมฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกมลพร   สวนทอง   กรรมการ 
3. อาจารยเพ็ญพักตร  แกลวเดชศรี  กรรมการ 
4. อาจารยศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
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5. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
6. อาจารยภารณี   นิลกรณ   กรรมการ 
7. อาจารยปรีชา   แจมวิถีเลศิ  กรรมการ 
8. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
10. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยวนิดา   ชัยชนะ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
3. อาจารยศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
4. อาจารยพุฒิยา   รัตนศิริวัฒน  กรรมการ 
5. อาจารยอุษา   พันฤทธ์ิดํา  กรรมการ 
6. อาจารยวาริศา   เพชรธีรานนท  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 
3. อาจารยประพันธ   ขันติธีระกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารยเพ็ญพักตร  แกวเดชศรี  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต  กรรมการ 
5. อาจารยอุกฤษฏ   อําไพพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยประภาพรรณ  เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัต ิ  จันทรทรัพย  กรรมการ 
3. อาจารยไพโรจน   โจลัตสาหกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
5. อาจารยภารณี    นิลกรณ   กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
3. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
4. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยปยวรรณ   ธรรมบํารุง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวจินี   อารีรอบ   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ   กรรมการ 
4. อาจารยสุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
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5. อาจารยพุฒิยา   รัตนศิริวัฒน  กรรมการ 
6. อาจารยเปรมสขุ   ใจภักด ี   กรรมการ 
7. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการกลุมโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ  กาญจนสินธุ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเจษฎา   ปริตาโพธ์ิ  กรรมการ 
3. อาจารยอุมาพร   ปฏิพันธภูมิสกุล  กรรมการ 
4. อาจารยอดิสร   แกวภักด ี  กรรมการ 
5. อาจารยเฉลิมชนม   ตั้งวชิรพันธุ  กรรมการ 
6. อาจารยหฤทัย   ดิ้นสกุล   กรรมการ 
7. อาจารยบญัชา   หิรัญสงิห   กรรมการ 
8. อาจารยเสาวนีย   สันติวงศ   กรรมการ 
9. อาจารยขนิษฐา   แซลิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน  ฉิมะสังคนันท        ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสิริพงษ                     ไชยชนะ                กรรมการ 
3. อาจารยขวัญยุพา                   ศรีสวาง                 กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชยั          พงศสิทธิกาญจนา     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวัลลภา                        วิชะยะวงศ             กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ดารินทร                โพธ์ิตัง้ธรรม           กรรมการ 
4. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
5. อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
6. อาจารยจุฑามาศ   ศรีชมภ ู   กรรมการ 
7. อาจารยหรรษา                        คลายจันทรพงษ       กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ                ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกิตติพงษ                      ภูพัฒนวิบลูย            กรรมการ 
3. อาจารยวิมลรัตน                       ศรีรัตนกุล                กรรมการ 
4. อาจารยสุประวีณ   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
5. อาจารยกสมล                          ชนะสุข                    กรรมการและเลขานุการ 

 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

1. อาจารยสมใจ                           เภาดวง                    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชามญชุ                      เลิศวัฒนพรชัย         กรรมการ 
3. อาจารยสุทิศา                          ไพบูลยวัฒนกิจ        กรรมการ 
4. อาจารยดวงใจ                          คงคาหลวง              กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ                                                         83 
 

1. อาจารยไพโรจน                      รมบารมี                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัชชา                          ศิรินธนาธร             กรรมการ 
3. อาจารยสมพล   สุขเจริญพงษ  กรรมการ 
4. อาจารยพงษสันติ์                      ตันหยง                     กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยจันทนา              พงศสิทธิกาญจนา    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจันจิราภรณ                   ปานยินด ี                 กรรมการ 
3. อาจารยชนะพงษ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
4. อาจารยชญาพรรธณ                  หาญสวัสดิ ์           กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน ฉิมะสังคนันท            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจีรวรรณ   นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.รมเกลา  ศิลธรรม   กรรมการ 
4. อาจารยอัฏศณี                          เพียรเจริญวงศ          กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวัุฒน ฉิมะสังคนันท           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยบษุบงค   สุวรรณะ   กรรมการ 
3. อาจารยวีรกิจ                           อุฑารสกุล                กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยสมใจ   เภาดวง                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมาลินี                           นาคใหญ                 กรรมการ 
3. นางสาวสรอยมณี   เดชะ                    กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยผองใส                          สินธุสกุล     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐวรรณ   สมรรคจันทร                 กรรมการ 
3. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ                  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตยิา รุจิโชค   กรรมการ 
4. อาจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี  กรรมการ 
5. อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
6. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
7. อาจารยทิวาพร   ทรายเมืองปก  กรรมการ 
8. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ 
1. อาจารยสมพล   สุขเจริญพงษ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญรัตนา  กรรมการ 
3. อาจารยพันธิการ   วัฒนกุล   กรรมการ 
4. อาจารยจีรวรรณ   นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
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5. อาจารยอัฏศณี   เพียรเจริญวงศ  กรรมการ 
6. อาจารยกิตติพงษ   ภูพัฒนวิบลูย  กรรมการ 
7. อาจารยมาลินี   นาคใหญ   กรรมการ 
8. อาจารยกสมล   ชนะสุข   กรรมการ 
9. อาจารยขวัญยุพา   ศรีสวาง   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การเงินและการธนาคาร) 
1. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยศักดิช์ัย  สหกุลบุญญรักษ  กรรมการ 
5. อาจารยนุสรา   เจนลาภวัฒนกุล  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ฉตัรประมนต  ภูติจันทร   กรรมการ 
7. อาจารย ดร.รมเกลา  ศิลธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี 
1. อาจารยพิมพนารา   พิบูลจิระกานต  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาณี อินทนจันทน  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ปาริชาต ิ  ขําเรือง   กรรมการ 
4. อาจารยวีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 
5. อาจารยสุทิศา   ไพบูลยวัฒนกิจ  กรรมการ 
6. อาจารยสมใจ   เภาดวง   กรรมการ 
7. อาจารยไพโรจน   รมบารมี   กรรมการ 
8. อาจารยบษุบงค   สุวรรณะ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจุฑามาศ   ศรีชมภ ู   กรรมการ 
3. อาจารยจันจิราภรณ  ปานยินด ี  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส 
1. อาจารยศานต ิ   ดิฐสถาพรเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สุเมธี   วงศศักดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยธนาณัต ิ   กลาหาญ   กรรมการ 
4. อาจารยณัฐวรรณ   สมรรคจันทร  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย   พงศสิทธิกาญจนา  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี  แกวมณี   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ไพรัช   มากกาญจนกุล  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.แสงแข  บุญศิริ   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิตัง้ธรรม  กรรมการ 
6. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
7. อาจารยสิริพงศ   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยพงษสันติ ์   ตันหยง   กรรมการ 
9. อาจารยดวงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
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10. อาจารยพงศสฎา   เฉลิมกลิ่น   กรรมการ 
11. อาจารยหรรษา   คลายจันทรพงษ  กรรมการ 
12. อาจารยผองใส   สินธุสกุล   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
1. อาจารยวัลลภา   วิชะยะวงศ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวิมลรัตน   ศรีรัตกูล   กรรมการ 
3. อาจารยสุประวีณ   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
4. อาจารยธนพล   ฐานาริยชัย  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธรุกจิ (การตลาด)  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยชญาพรรธณ  หาญสวัสดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยภาวนา   บํารุงสขุ   กรรมการ 
4. อาจารยพิชามญชุ   เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธัชวรรธน      หนูแกว   กรรมการ 
3. อาจารยพิบูลย   มังกร                 กรรมการ 
4. อาจารยสาวิตรี   ตนสาลี               กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ      ประธานกรรมการ 
2. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว             กรรมการ 
3. อาจารยธารา   จันทรอนุ            กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห            กรรมการ 
3. อาจารยพรรณระพี                     บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกนกเนตร    วรวงษ   กรรมการ 
3. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ         กรรมการ 
4. อาจารยปยนาถ   อ่ิมดี               กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเกงกาจ                         ตนทองคาํ         กรรมการ 
3. อาจารยพิมพชนก                       มูลมิตร   กรรมการ 
4. อาจารยพิสฐิ                       สุขสกล                   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยญาณภัทร                      ยอดแกว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยวงศระวิทย                     นอมนําทรัพย  กรรมการ 
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3. อาจารยวรชิน   ม่ังคัง่   กรรมการ 
4. อาจารยสมโชค   เนียมไธสง  กรรมการ 
5. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน        กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ           กรรมการ 
3. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร                   กรรมการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฏนภา   โพธ์ิเรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน             กรรมการ 
4. อาจารยถิรนันท   ประทุม                กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฏนภา   โพธ์ิเรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยกรรณิการ   สุวรรณศรี                 กรรมการ 
4. อาจารยจิรศภุา   ปลองทอง                    กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล             กรรมการ       
3. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร                  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตร 
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยไพโรจน   แกวเขยีว   กรรมการ 
3. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
4. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
5. อาจารยวลยัลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ 
6. อาจารยสมปอง   มิสสิตะ   กรรมการ 
7. อาจารยถีรนันท   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
8. อาจารยธีระพงษ   นพเกา   กรรมการ 
9. อาจารยธารา   จันทรอนุ   กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1. อาจารย ดร.มนูญ   จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.วัฒนา   อัคคพานิช  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
5. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
6. อาจารยกรรณิการ   สุวรณศรี   กรรมการ 
7. อาจารยธิดารัตน   สืบญาต ิ   กรรมการ 
8. อาจารยนภ ู   วงศพันธุ   กรรมการ 
9. อาจารยสมยศ   สืบจากด ี  กรรมการ 
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10. อาจารยธนปพน   ภูสุวรรณ   กรรมการ 
11. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
1. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
3. อาจารยผุสด ี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
4. อาจารยสัมฤทธ์ิ   ทองสิมา   กรรมการ 
5. อาจารยนภวรรณ   โชติกะมงคล  กรรมการ 
6. อาจารยเชดิศักดิ ์   ชื่นตา   กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
8. อาจารยปราณี   สีนาค   กรรมการ 
9. อาจารยกนกเนตร   วรวงษ   กรรมการ 
10. อาจารยอินทรธีรา   ปชชา   กรรมการ 
11. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
12. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
13. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
14. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
15. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
16. อาจารยลลนา   ปฐมชยัวัฒน  กรรมการ 
17. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
18. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
19. อาจารยจันทรา   พรมปาน   กรรมการ 
20. อาจารยเนตรนภา   สวยส ี   กรรมการ 
21. อาจารยกุสุมา   พิทักษวงศ  กรรมการ 
22. อาจารยเบญจวรรณ  เปลงขํา   กรรมการ 
23. นางสาวฐิติมา   สะอาดชูชม  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

1. อาจารยสนธยา   โจมกัน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนาฎนภา   โพธ์ิเรือง   กรรมการ 
3. อาจารยนเรศ   ชูดวง   กรรมการ 
4. อาจารยพงษบวร   ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 
5. อาจารยธีรศักดิ ์   ลีละพัฒนา  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ปยะพร  ตันณีกุล   กรรมการ 
7. อาจารยอุมาพร   สิทธิบูรณาญา  กรรมการ 
8. อาจารยฉลองบูรณ  เพ็งลํา   กรรมการ 
9. อาจารยธัชริน   บุญฤทธ์ิรุงโรจน  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
1. อาจารยจิรศภุา   ปลองทอง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ                                                         88 
 

3. อาจารยวรรษมน   เพียรเสมอ  กรรมการ 
4. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการ 
5. อาจารยปทิตตา   พูพะเนียด  กรรมการ 
6. อาจารยเนตรนภา   วรวงษ   กรรมการ 
7. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
8. อาจารยจินตนา   เหลือลน   กรรมการ 
9. อาจารยเตือนใจ   คดด ี   กรรมการ 
10. อาจารยปรีชา   เสือพิทักษ  กรรมการ 
11. อาจารยธงชัย   แซเจ่ีย   กรรมการ 
12. อาจารยนงนุช   ยังรอด   กรรมการ 
13. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตร ี
1. อาจารยการุณย   ดานประดษิฐ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชยั กงตาล   กรรมการ 
3. อาจารยวรชิน   ม่ังคัง่   กรรมการ 
4. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
5. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
6. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
7. อาจารยสรายุทธ   โชติรัตน   กรรมการ 
8. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
9. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
1. อาจารย ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   กรรมการ 
3. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
4. อาจารยอารีรัตน   ฟกเย็น   กรรมการ 
5. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
6. อาจารยพิมพชนก   มูลมิตร   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
1. อาจารยปยะวรรณ   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิบูลย   มังกร                       กรรมการ  
3. อาจารยวัชรพล   หงสทอง   กรรมการ 
4. อาจารยสหะ   พุกศิริวงศชัย  กรรมการ 
5. อาจารยนพรัตน   กุมภะ   กรรมการ 
6. อาจารยสมโชค   เนียนไธสงค  กรรมการ 
7. อาจารยอลงกรณ   ศุภเอม   กรรมการ 
8. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
9. อาจารย ดร.วิรัตน   ปนแกว   กรรมการ 
10. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคาํ  กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา 
1. อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยมนตรี   วิวาหสุข   กรรมการ 
3. อาจารยวรากรณ   พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
4. อาจารยญาณภัทร   ยอดแกว   กรรมการ 
5. อาจารยพิสฐิ   สุขสกุล   กรรมการ 
6. อาจารยเศรษฐพงษ  ปุจฉาการ  กรรมการ 
7. อาจารยยศพงษ   วรรชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยปญญา   รุงเรือง   กรรมการ 
9. อาจารยธิตพิงศ   มีทอง   กรรมการ 
10. อาจารยวัลล ี   นวลหอม   กรรมการ 
11. อาจารยจิตรภณ   สุนทร   กรรมการ 
12. อาจารยกนกอร   สวางศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
1. อาจารยภรสรัญ   แกนทอง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สมชาย    ลักขณานุรักษ  กรรมการ  
3. อาจารยธงชัย        ศรีเมือง   กรรมการ 
4. อาจารยพีรพัฒน   พันศิริ   กรรมการ 
5. อาจารยศานติกร   พินยงค   กรรมการ 
6. อาจารยปยนาถ   อ่ิมด ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
1. อาจารยสาวิตรี   ตนสารี   ประธานกรรมการ 
2. Ajarn Liu    Fuchao   กรรมการ  
3. Ajarn Li    Xiaoxiao  กรรมการ 
4. Ajarn Yu   Xiaoyan   กรรมการ 
5. Ajarn Yang    Yue   กรรมการ 
6. Ajarn Wang   Guan   กรรมการ 
7. Ajarn Han   Ying   กรรมการ 
8. อาจารยอัมพร   วรานนทวนิช  กรรมการและเลขานุการ 

 

 กรรมการศูนยภาษา 
1. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
3. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
4. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
5. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
6. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
7. นางสาวสิริพร   พวงสําล ี  กรรมการ 
8. นายสุเมธา   บานพร้ิง   กรรมการ 
9. นางสาวสินีนาถ   พูลเพ่ิมพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะครุศาสตร 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  กรรมการ 
3. อาจารยพนม   จองเฉลิมชัย  กรรมการและเลขานุการ  

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยวิรัต ิ   เนตรสวาง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเอกชยั   ไวยโสภ ี   กรรมการ 
3. อาจารยจํารัส   อินทลาภาพร  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอํานวย   สอ้ิงทอง   กรรมการ 
3. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

1. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนสมุทร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.จิติรัตน  แสงเลิศอุทัย  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 
1. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนรีภัทร   ผิวพอใช   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารยอํานวย   สอ้ิงทอง    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการ 
3. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพิชญาภา   ยืนยาว   กรรมการ 
3. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงนิและงบประมาณ 
1. อาจารยปวรา   ชูสังข   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกษรา   จูทอง   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยปวีณา   ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอํานวย   สะอ้ิงทอง  กรรมการ 
3. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
1. อาจารรยธิติรัตน   รุงเจริญเกียรต ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวด ี  ศรีเอ่ียมสะอาด  กรรมการ 
4. อาจารยเทพยพงษ   เศษคึมบง  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา 
1. อาจารยปณรส ี   เอ่ียมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุชาต ิ  นพคุณ   กรรมการ 
3. อาจารยวินัย    นุชพิทักษ  กรรมการ 
4. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม   กรรมการ 
5. อาจารยชยัยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
6. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
7. อาจารยอํานวย   สะอ้ิงทอง  กรรมการ 
8. อาจารยเกษม   สุขสมบูรณ  กรรมการ 
9. อาจารยอรรถกร   เวชการ   กรรมการ 
10. อาจารยณัฐวรรธน   สถิราวิวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต  ดานประดษิฐ  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยรัฐดาว  พิศาลพงศ  กรรมการ 
5. อาจารยปวรา   ชูสังข   กรรมการ 
6. อาจารยวิลาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 
7. อาจารยรัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กรรมการระดับคณะ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมกาและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
1. อาจารยวันเพ็ญ   แวววีรคุปต  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยฐติิวัลย  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 
3. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 



รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ                                                         92 
 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
1. รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดษิฐ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกรวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 
3. อาจารยวชรีกร   สุวรรณมณี  กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคมผูกํากับดูแลและประสานงาน) 
1. อาจารยเอมวด ี   เกียรตศิิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเรียม   นมรักษ   กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล  กรรมการ 
3. อาจารยวริยา   จันทรขํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยวิไล   ตาปะส ี   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารีรัตน   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารยวันเพ็ญ   แวววีรคุปต  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยฐติิวัลย  ธรรมไพโรจน  กรรมการ 
3. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน   กรรมการและเลขานุการ 

องคประกอบท่ี 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  กงตาล   ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการ 
3. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รองศาสตราจารยเบญจรัตน  สีทองสุก   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยนารีรัตน   เทียมเมือง  กรรมการ 
3. อาจารยเสวี   เหลือบุญช ู  กรรมการ 
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4. อาจารยอวยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. นายอํานาจ   ชางเขียว   กรรมการ 
6. นางสาวสุรีรัตน   คลายสถาพร  กรรมการ 
7. นางสาวสุรีพันธ   ผลเจริญ   กรรมการ 
8. นางสาวเรณุกา   ปรีชานุกูล  กรรมการ 
9. นางสาวก่ิงดาว   ฮ่ัวจันทร   กรรการ 
10. นางสาวลดัดา   บุญเปลี่ยนพล  กรรมการ 
11. นางเอมรัศม   เอ่ียมพิทักษพร  กรรมการ 
12. นายสถาพร   บัวรัตน   กรรมการ 
13. นายสุกกิต ิ   มุสิราช   กรรมการ 
14. นายเทพฤทธ์ิ   ตั้งฤทัยวานิชย  กรรมการ 
15. นายธนกร   โพธิยาลยั  กรรมการ 
16. นางรัตนาวด ี   แพรอัต   กรรมการ 
17. นางสมรัก   เปลงเจริญศิริชัย  กรรมการและเลขานุการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย ดร.สุพจน   เฮงพระพรหม  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
3. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
5. นางสาววรวรรณ   ตันสกุล   กรรมการ 
6. นายวิรชา   วิรัชกุล   กรรมการ 
7. นางสาวยุวพรรณ   ผึ้งทอง   กรรมการ 
8. นางสาววิศนี   จินดารัตน  กรรมการ 
9. นายประวิทย   คนเท่ียง   กรรมการ 
10. นางสาวหน่ึงฤทัย   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
11. อาจารยรุจิราวด ี   ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวนาฎถยา   แดงเย็น   ผูชวยเลขานุการ 
 

สํานักงานอธิการบดี 
1. รองศาสตราจารยโสรัจน  กายบริบูรณ  ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนา   จันทนากร  กรรมการ 
3. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม   กรรมการ 
4. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 
5. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 
6. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชยั  กรรมการ 
7. นางสาวนันนภัส   ประสพสุข  กรรมการ 
8. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 
9. นางสาวธนวันต   มนคล้ํา   กรรมการ 
10. นายนครชัย   มุสิกุล   กรรมการ 
11. นายเอนก   ลลิตวสภุิญโญ  กรรมการ 
12. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
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13. นางสาวสุวรรณา   บอยกระโทก  กรรมการ 
14. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 
15. นางสาวศิริกันยา   ถมทองคาํ  กรรมการ 
16. นางสาวยุวด ี   รวนลอย   กรรมการ 
17. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการ 
18. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.สุเมธี   วงศศักดิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยอภินันท     จุนกรณ   กรรมการ 
4. นางสาวเอ้ือมพร   ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 
5. นายจิรันดร   บูฮวดใช   กรรมการ 
6. นางสาวพิมลวรรณ  แซเหลีย่ว  กรรมการ 
7. นางสาวสิริรัตน   เหลาสิม   กรรมการ 
8. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง   กรรมการ 
9. นางสาวนุชจรี   สามงามอินทร  กรรมการ 
10. นางสาวแสงดาว   นาคปาน   กรรมการ 
11. นายวิฑูรย   กลอกระโทก  กรรมการและเลขานุการ 

โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
1. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลองกับ

องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 
2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
4. เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการติดตามและ

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษาละ ๒ คร้ัง  
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   สั่ง      ณ      วันท่ี         28      กุมภาพันธ      พ.ศ.      2556 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ) 
รองอธิการบด ี ปฏิบตัิราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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คาํสงัคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบญัชี                                   
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รายชือผู้จดัทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  

โปรแกรมวชิาการบญัชี 

 

 อาจารยพิ์มพน์ารา  พิบูลจิระกานต ์  ประธานกรรมการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารยจ์งจิต ปัญญชุณห์  กรรมการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาณี อินทน์จนัทน ์  กรรมการ 

 อาจารยป์าริชาติ  ขาํเรือง   กรรมการ 

 อาจารยว์ีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 

. อาจารยสุ์ทิศา   ไพบูลยว์ฒันกิจ  กรรมการ 

 อาจารยส์มใจ   เภาดว้ง   กรรมการ 

 อาจารยไ์พโรจน ์  ร่มบารมี  กรรมการ 

                          9 อาจารยบุ์ษบงค ์  สุวรรณะ              กรรมการและเลขานุการ 
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