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คํานํา 
 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน
และการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2544 มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา และปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพ่ือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และ
เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร) จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 
มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 เปนรายงานท่ีเสนอขอมูล จํานวน 6 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
 
 
 
      (นางสาววันเพ็ญ  คงวัฒนกุล) 
    ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
                       วันท่ี  15  มิถุนายน  2554 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกจิ (การเงินและการธนาคาร) ไดสรุปภาพรวมของผลการประเมิน
ตนเองตามรายองคประกอบดังนี ้
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการได 4 ขอ จากเปาหมาย 5 ขอ โดยมี
คะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ.3 คะแนนอยูในระดับผลการดําเนินงานพอใช 
 จุดที่ควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรนําแผนปฏิบัติการไปดําเนินการใหครบท้ัง 4 พันธกิจ 
 ขอเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและแผนดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและครบทุกภารกิจโดยควรเพ่ิมอัตรากําลังใหเพียงพอ 
องคประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการไดในระดับผลการดําเนินงานพอใช 
มีคะแนนเฉล่ีย 2.67  
 จุดเดน โปรแกรมวิชาฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนมี
อาจารยประจําท่ีมีศักยภาพท้ังคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 จุดที่ควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรดําเนินการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต และควรดําเนินการเผยแพรเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา
และผูท่ีเกี่ยวของทราบท้ังมหาวิทยาลัย 
 ขอเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรเพ่ิมอัตรากําลังท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอ เพ่ือสามารถสํารวจ
ความตองการของผูใชบัณฑิตแลวนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการไดในระดับผลการดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน มีคะแนนเฉล่ีย 1.50 
 จุดเดน โปรแกรมวิชาฯ ไดจัดใหบริการขอมูลขาวสารผานทางอาจารยท่ีปรึกษาและบอรดขอมูล
ขาวสารทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาเสริมการเรียนรูในช้ันเรียน
ไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
 ขอเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรเพ่ิมอัตรากําลังท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมให
ความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
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 องคประกอบที่ 4 : การวิจัย 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน มี
คะแนนเฉล่ีย 0 
 จุดที่ควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรดําเนินการตามแผนงานดานการวิจัยใหครบตามพันธกิจ
ของโปรแกรมวิชาฯ 
 ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรลดภาระงานสอนของอาจารยประจําใหลดลงและไมควรกําหนด
เง่ือนไขท่ีไมเอ้ือตอการเชิญอาจารยพิเศษชวยสอน 
องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน มี
คะแนนเฉล่ีย 0 
 จุดที่ควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ขอเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรเพ่ิมอัตรากําลังท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอ 
องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน มี
คะแนนเฉล่ีย 0  
 จุดที่ควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 ขอเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรเพ่ิมอัตรากําลังท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอ 
องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการไดในระดับพอใช มีคะแนนเฉล่ีย 
3.00  
 จุดที่ควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานใหไดตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
 ขอเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการทํางานและปรับ     
กลยุทธใหเหมาะสม 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) เปนโปรแกรมวิชาหนึ่งท่ีสังกัดใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการเดิมตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ท่ีไดกําหนดในมาตรา 5 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
ในสาขาวิชาตาง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู แตไดเริ่มกอตั้งคณะในป พ.ศ. 2528 โดยแบง
การบริหารเปนภาควิชาตาง ๆ ซ่ึงในปนี้ภาควิชาการเงินและการบัญชีไดเริ่มเปดสอนนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี 4 ป การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และเปดสอนนักศึกษา กศ.บป. ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 2 ป สาขาการจัดการท่ัวไป (การบัญชี) 

พ.ศ. 2539 ภาควิชาการเงินและการบัญชีไดเริ่มเปดสอนนักศึกษาแขนงวิชาการเงินและ การ
ธนาคารเปนรุนแรกในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป หลังอนุปริญญา สาขาการจัดการท่ัวไป (การเงิน
และการธนาคาร) สําหรับนักศึกษา กศ.บป. ตอมาจึงไดเริ่มเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ป สาขาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ในป 2540 ตอมาการบริหารแบบ
โปรแกรมวิชาไดถูกนํามาใชในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยใชช่ือวา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร) ซ่ึงแยกมาจากภาควิชาการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2543 มีการปรับโครงสราง
หลักสูตรเปนโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) วุฒิการศึกษา บธ.บ. 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต) 

ในปการศึกษา 2553 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  มีนักศึกษาภาค
ปกติจํานวน 5 หมูเรียน รวม 172 คน นักศึกษาภาค กศ.พป. จํานวน 2 หมูเรียน รวม20 คน และมีอาจารย
ประจําโปรแกรมวิชาฯ  4 คน และอาจารยพิเศษ 5 คน 

 
2. ปรัชญา   ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 

2.1 ปรัชญา 
  มุงสรางนักการเงินดี มีทักษะในวิชาชีพ ฉลาดใชภูมิปญญา เพ่ือเปนผูนําในการพัฒนาทองถ่ิน     

2.2 วิสัยทัศน 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ มุงผลิตบัณฑิตท่ี
มีความเปนเลิศทางวิชาการดานการเงินและการธนาคาร มีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรมและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)                                                  7 

      2.3 พันธกิจ 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เพ่ือสนองความตองการของทองถ่ิน โดยมีภารกิจดังนี ้
 1.  จัดการศึกษาทางดานการเงินและการธนาคาร 
 2.  ทําวิจัยดานการเงินและการธนาคารเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  บริการวิชาการแกทองถ่ินและสังคม 
 4.  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเงินและการธนาคาร 
 5.  ทํานุบํารุงนวัตกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินและสังคม 
     2.4 วัตถุประสงค 
             1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตโปรแกรมใหมีความรู   ความสามารถและทักษะในดานการเงินและการ
ธนาคาร  
 2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถ นําความรูทางดานการเงินและการธนาคารไปประยุกตใช
สามารถวิเคราะหทางการเงินเพ่ือการประกอบอาชีพ รวมถึงการนําไปพัฒนาชุมชนและใหบริการวิชาการ
แกสังคมได 
 3.  สงเสริมใหบัณฑิตประกอบอาชีพโดยคํานึงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
 4.  จัดการศึกษาใหสนองความตองการของทองถ่ินและสนับสนุนงานวิจัยทางการเงินและการ
ธนาคารเพ่ือสรางองคความรูนํามาพัฒนาทองถ่ิน 
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3. โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 3.1. การบริหารงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(การเงินและการธนาคาร)ในรูปแบบคณะกรรมการการมีโครงสรางดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
3.2. การแบงสวนงาน 
 

 
 
                                                                                    
                                                                                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 
 
 
 
 
 
 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและธนาคาร) 
อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล 

 

กรรมการ 
ผศ.ดร.จันทนา   
โรจนรุงศศิธร 
 

กรรมการ 
รศ.โสรัจ     
กายบริบูรณ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

อาจารยนุสรา 
เจนลาภวัฒนกุล 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
 

งานฝกประสบการณ 
- สหกิจศึกษา 
- ฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

งานวิชาการ 
- หลักสูตร 
- แผนการเรียน 
- สงเสริมการทําการวิจัย 
- การประกันคุณภาพฯ 
 

งานบริหาร 
- บริการชุมชน 
- แผนงาน , โครงการ 
-   ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

กรรมการ 
ผศ.ปยะพร  

บุญเพ็ญ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

กรรมการ 
ผศ.ศักดิ์ชัย  

สหกุลบุญญรักษ 

กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
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4. รายนามคณะผูบริหาร 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ดําเนินงานในรูปแบบคณะ

กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบดวย 
  4.1 อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
 4.2 รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ  กรรมการ 
 4.3 ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ  กรรมการ 
 4.4 อาจารยนุสรา  เจนลาภวัฒนกุล  กรรมการ 
 4.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา  โรจนรุงศศิธร  กรรมการและเลขานุการ 

 
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ไดเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
 
6. จํานวนบุคลากร 
 จํานวนบุคลากรของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ปการศึกษา 2553 
จํานวน 4 คน จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงาน
อาจารย พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 3 75 
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน - - 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 25 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - - 
พนักงานอาจารย - - 
ลูกจางประจํา - - 
ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 4 100 
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ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาตอ รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - 1 1 2 - 1 1 - 1 1 4 

สายสนับสนุน - - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - 1 1 2 - 1 1 - 1 1 4 
 
       ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 2 50 
ผูชวยศาสตราจารย 1 25 
รองศาสตราจารย 1 25 
ศาสตราจารย - - 

รวม 4 100 
 
 
7. นักศึกษา  
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ปการศึกษา 2553 

นักศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 172 89.58 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 20 10.42 
บัณฑิตศึกษา - - 
             รวม                                              192 100 

 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาค กศ.พป. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

2 ป 4 ป 5 ป 2 ป 4 ป 5 ป 
การเงินและ - - 172 - 172 - 6 14 - 20 
การธนาคาร           

รวม - - 172 - 172 - 6 14 - 20 
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามช้ันป 
นักศึกษา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

ภาคปกติ 60 31 42 39 172 
ภาค กศ.พป. - - - 20 20 
               รวม 60 31 42 59 192 
 
8. งบประมาณ 
 ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  ประจําป 2553 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 

งบประมาณ 
ที่เหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ที่ใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน 12,000 12,000 - 100 
งบประมาณรายจายเงินรายได 88,000 56,460 31,540 64.16 
                   รวม 100,000 68,460 31,540 68.46 
 
 
9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
                โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  มีระบบการประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance) ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของ โปรแกรมฯ.  และโครงการในภาพรวมของคณะวิชา โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไก
หลักในการควบคุม (Quality Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality 
Assessment) ท่ัวท้ังองคการ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมฯ มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา  สมศ.  
 
         กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร)  ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลายลักษณ
อักษร 
           2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของโปรแกรมฯ มีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
           นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)    
  1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
          3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางโปรแกรมฯ  กับ บุคคล /  องคกร 
               4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมฯ.  
เผยแพรตอสังคมภายนอก       
        กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)   
            1. กรรมการอํานวยการ 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                                                      รองประธานกรรมการ 
                                                                                      กรรมการ 
                                                                                     กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น 
    2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร)   
   2.1 อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล             ประธานกรรมการ 
    2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ        รองประธานกรรมการ 
                                 2.3 รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ            กรรมการ 
                                 2.4 ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย  สหกุลบุญญรักษ     กรรมการ 
  2.5 อาจารย ดร.ฉัตรประมนต  ภูติจันทร  กรรมการ 
  2.6 อาจารยวิมลรัตน   ศรีรัตนกุล กรรมการ 
                                  2.7 อาจารยนุสรา   เจนลาภวัฒนกุล      กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  และรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปการศึกษา 
 3. กรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ      
การธนาคาร)   
                           3.1 ผูชวยศาสตราจารยพจนีย  กงตาล  ประธานกรรมการ 
   3.2 อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูม ิ รองประธานกรรมการ 
    3.3 อาจารยภรสรัญ   แกนทอง     กรรมการ 
                                  3.4 อาจารยจิรศุภา   ปลองทอง  กรรมการ                                                                                                        
  3.5 อาจารยวลัยลักษณ   อมรสิริพงศ กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที่  ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  ของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)   
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10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร)   
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามปรัชญาของโปรแกรมฯ และสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา     จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี ้
  10.1 เปนนักการเงินท่ีดี สามารถวิเคราะหทางการเงินได 
 10.2 มีความซ่ือสัตยในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 10.3 มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
 10.4 มีทักษะดานเครื่องคํานวณและเครื่องใชสํานักงานท่ีด ี
 10.5 มีทักษะดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอการประยุกตใชงานทางการเงินและบัญชี 
 10.6 มีทักษะดานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาท่ีพอใชงานได 
 10.7 สามารถประกอบธุรกิจดวยตนเองได 
  
12.  อาคารสถานที ่
 สํานักงานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ตั้งอยูท่ีอาคารเรียน เอ 6 
หอง 622 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 85 หมู 3 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง  จ.นครปฐม โทรศัพท 034-261021-36 ตอ 1830 
 โทรศัพท, โทรสาร. 034-261068 
 
13.  องคประกอบคุณภาพ 
              โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  10 องคประกอบ ดังนี ้

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถา บั น  ต ลอ ด จ น
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉ บับท่ี  2  (พ. ศ.2 551 - 25 65)  และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554) 

โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ไดจัดทําแผน    
กลยุทธของโปรแกรมจากการวางแผนแบบมีสวนรวมของ
อาจารยในโปรแกรม ซ่ึงเปนแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและจุดเนนของกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก  โดยแผนกลยุทธอยูภายใต
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
พ.ศ. 2551-2554 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.1, 1.1.1.2 และ 1.1.1.3) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาฯ มีการวางแผนปฎิบัติการประจําปท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธท้ัง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข 1.1.3.1) 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบง ช้ี  เ พ่ือวัดความสํา เร็จของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชาฯ มีการกําหนดตัวบงช้ีและคาเปาหมายของ
แตละตัวบงช้ีไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
(เอกสารหมายเลข 1.1.4.1 และ 1.1.4.2) 

 
 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

โปรแกรมวิชาฯ มีการดําเนินงานตามแผนประจําปเพียง 3 
พันธกิจคือ ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ 
และดานการวิจัย (เอกสารหมายเลข 1.1.5.1) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

โปรแกรมวิชาฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติการ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.6.1) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ข อ เ สน อ แ น ะ ข อ ง ส ภ า ส ถ า บั น ไ ป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

คะแนน 
3 

 บรรล ุ
ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : 
 โปรแ กรมวิ ชากา รบริห ารธุ รกิจ  (การ เ งินแ ละกา รธน าคาร )  มีก ารกํ า หนดป รัชญ า 
กระบวนการพัฒนากลยุทธ ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลอง
กับจุดเนนของกลุมสถาบันตามกรอบแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกําหนดเปาหมายของตัวบงช้ี
เพ่ือวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน มีการดําเนินการตามแผนได 2 พันธกิจ มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยมีการดําเนินงานครบทุก
โครงการ 
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จุดออน :  
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ไมสามารถดําเนินการตามแผนครบท้ัง 
4 พันธกิจ เนื่องจากอัตรากําลังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
 
 แนวทางการแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จะนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่องและครบทุกภารกิจ โดยปรับให
สอดคลองกับภาวการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.1.1 คูมือการประกันคุณภาพโปรแกรม 
1.1.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
1.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
1.1.3.1 แผนปฏิบัติการประจําปของโปรแกรม 
1.1.4.1 แผนกลยุทธโปรแกรม 
1.1.4.2 แผนปฏิบัติการประจําปของโปรแกรม 
1.1.5.1 หนังสือเชิญประชุมและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
1.1.6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :        กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด  

โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคารมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การธนาคารใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน โดย
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 5 2  ข อ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.1.1.1 และ 2.1.1.2) 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาฯ ไมมีการปดหลักสูตร 

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

     (หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการ
ธนาคาร ทางโปรแกรมวิชาฯ ไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(มคอ./TQF) โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีผลการ
ดํ า เนิน งานเ พ่ื อเปนก ารประ กันคุณภ าพขอ ง
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน  
(เอกสารหมายเลข 2.1.3.1 และ 2.1.3.2) 

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
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ปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

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

โปรแกรมวิชาฯ  มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและการดําเนินงานครบท้ังการเปด การ
ปรับปรุงและการปดหลักสูตรในรูปคณะกรรมการ 
พัฒนาหลักสูตร และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง จะเริ่มใชในปการศึกษา 
2554 
(เอกสารหมายเลข 2.1.4.1และ 2.1.4.2) 

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

 

 

 
 เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  3 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอ 
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การประเมินตนเอง  :  การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอ 

คะแนน 
3 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การธนาคารใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน โดยปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดกําหนดตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานเพ่ือเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ซ่ึง
มีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลควบคุม แตยังไมมีการประเมินผล เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงจะเริ่มใชป
การศึกษา 2555 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาฯ ควรมีกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และควรมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลการดําเนินการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ

ธนาคาร) 
2.1.1.2 ขั้นตอนการนําเสนอการเปดหลักสูตร 
2.1.3.1 หลักสูตรปรับปรุงบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2554 
2.1.3.2 แนวการจัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3) และ

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. 5) 
2.1.4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1.4.2 แบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย 
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ตัวบงชี้ที ่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ  
 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ  :  

 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก..1....คน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด.....4......คน 
รอยละ......25.............. 
คะแนนท่ีได....4.17........คะแนน 

 
เกณฑการประเมิน  :  รอยละ 
  

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ  

6 
รอยละ 

24 
คะแนน 

4 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มีอาจารยวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
จํานวน 1 คน และกําลังลาศึกษาตอปริญาญาเอก อีก 1 คน (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1) 
 
แนวทางเสริม : 
 สนับสนุนและสงเสริมอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ใหมีศักยภาพมากขึ้น โดยสงเสริมใหศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก 
 
รายการหลักฐาน : 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.2.1.1 สถิติบุคลากรโปรแกรม 

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

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   :  
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 

 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ...2....คน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด....4......คน 
รอยละ.....50.............. 
คะแนนท่ีได......4.17......คะแนน 

 
เกณฑการประเมิน  : รอยละ 
  

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 

 12 
รอยละ 

48 
คะแนน 

4 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มีอาจารยท่ีเปนรองศาสตราจารย 
จํานวน 1 คน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน จากอาจารยประจําท้ังหมด 4 คน (เอกสารหมายเลข 
2.3.1.1) 
 
แนวทางเสริม : 
 สนับสนุนและสงเสริมอาจารยในโปรแกรมฯ ใหทําผลงานวิชาการมากขึ้น 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.3.1.1 สถิติบุคลากรโปรแกรม 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ัง

ดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริ หารและพัฒน าบุคลากรสา ย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

โปรแกรมวิชาฯ มีแผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1) 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด  

โปรแกรมวิชาฯไดสงอาจารยโปรแกรมเขารับการ
อบรมสัมมนาเพ่ือความรูทางการเงิน 
(เอกสารหมายเลข 2.4.2.1) 

3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญ
และกํา ลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรแกรมวิชาไมมีบุคลากรสายสนับสนุน 

4. มีระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดเรียนการสอน และการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  

 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ 

 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยืและบุคลากรสาย
สนับสนุน  

 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน  
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
คะแนน 

2 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนและอัตรากําลังสาย
วิชาการยังไมเพียงพอตอภาระงาน 
 
แนวทางแกไข : 
 มหาวิทยาลัยฯ คณะและโปรแกรมวิชาฯ ควรเพ่ิมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให
มากขึ้น 
 
รายการหลักฐาน : 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.4.1.1 คูมือนักศึกษาโปรแกรม 
2.4.2.1 คําส่ังใหขาราชการไปสัมมนาในโครงการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของ

อาจารยผูสอนวิชาการเงิน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
โปรแกรมวิชาฯ มีระบบและกลไลการประกันคุณภาพ
การจัดการการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(เอกสารหมายเลข 2.6.1.1 และ 2.6.1.2) 

2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ทุกรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
และการธนาคาร มีรายละเอียดของรายวิชา รวมรายวิชา
ฝกปร ะส บการ ณ วิช าชีพทางการ เงินตามกร อบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กอนเปด
สอนในแตละภาคเรียน (เอกสารหมายเลข 2.6.2.1 และ 
2.6.2.2) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ
ธนาคาร มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การ
ใหผู เ รี ยนได เรี ยนรูจากการ ฝกปฏิ บัติและเ สริม
ประสบการณตรงท้ังในและนอกชั้นเรียน (เอกสาร
หมายเลข 2.6.3.1และ 2.6.3.2) 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาฯ ไดเชิญวิทยากรผูประสบความสําเร็จ
ทางธุรกิจ มาเสวนาความรูทางธุรกิจใหกับนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.6.4.1) 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน  

โปรแกรมวิชาฯ มีการนําผลการจัดการเรียนรูมา
พัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.6.5.1 
และ 2.6.5.2) 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โปรแกรมวิชาฯ รวมมือกับคณะในการวัดประเมินผล
ความพึงพอใจของผู เรียนทุกรายวิชาทุกภาคเรียน 
(เอกสารหมายเลข 2.6.6.1) 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โปรแกรมวิชาฯ ไดกําหนดใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชา
ไดพัฒนาและปรับปรุงผลการเรียนการสอน โดย
วิเคราะหผลการสอนและผูเรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6.7.1) 
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ   

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
คะแนน 

4 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยช้ีแจงผานคูมือนักศึกษาปการศึกษา 
2552 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดทําแนว
การสอนและบอรดขอมูลดานการเงินและเศรษฐกิจของโปรแกรม พรอมท้ังมีการใชส่ือและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการสอน นําเสนอบทเรียนในรูปแบบ Power Point เชน รายวิชาการภาษีอากรธุรกิจ การ
บริหารการเงิน เปนตน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู รวมท้ังมีการออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียน
การสอนมีประสิทิภาพ และมีความยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน โดยจัดการประเมินผลความ
พอใจของผูเรียนอยางตอเนื่องผานทางแบบประเมินผลอาจารย ซ่ึงทางโปรแกรมวิชาฯ ไดรวมมือกับคณะ
และมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ควรมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกรายวิชา และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังมีระบบ
การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกรายวิชา 
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

2.6.1.1 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ป
การศึกษา 2553 

2.6.1.2 ผลงานนักศึกษารายวิชาทางการเงิน 
2.6.2.1 หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาการเงินและการ

ธนาคาร (มคอ. 2) 
2.6.2.2 แผนพับประชาสัมพันธโปรแกรมและคูมือนักศึกษาโปรแกรม 
2.6.3.1 แนวการจัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3) 
2.6.3.2 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพทางการเงิน 
2.6.4.1 โครงการ “เปดชอง ช้ีทิศ พิชิตความสําเร็จ” 
2.6.5.1 แบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย 
2.6.5.2 รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. 5) 
2.6.6.1 แบบประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย 
2.6.7.1 รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. 5) 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมวิชาฯ  ยั งไมไดดํ า เนินการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต เนื่องจากอัตรากําลังมีนอย ภาระ
งานมีมาก 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
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3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

 

  
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  3 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

0 ขอ 
คะแนน 

0 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ยังไมไดมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตเนื่องจากอัตรากําลังมีไมเพียงพอ 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ควรเพ่ิมอัตรากําลังใหเพียงพอ เพ่ือสามารถสํารวจความ
ตองการของผูใชบัณฑิตแลวนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรมวิชาฯ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมไวเปนลายลักษณอักษรในหลักสูตรทุก
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.8.1.1) 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

โปรแกรมวิชาฯ ยังไมไดดําเนินการเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาใหกับผูอ่ืนท่ี
เกี่ยวของทราบท้ังมหาวิทยาลัย 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาต ิ

 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  3 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
คะแนน 

1 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน: 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาไวเปนลายลักษณอักษร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แตยังไมไดดํา เนินการ
เผยแพร 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ซ่ึงกําลังอยู
ระหวางรอการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.8.1.1 หลักสูตรปรับปรุงบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร  พ.ศ 2554 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :  
       

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาฯ มีการใหบริการ ปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาผาน
ทางอาจารยท่ีปรึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1.1.1) 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

โปรแกรมวิชาฯ มีบริการขอมูลขาวสารทาง
การเงินและเศรษฐกิจแกนักศึกษาหนาหอง
โปรแกรมวิชา 622 (เอกสารหมายเลข 3.1.2.1) 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาฯ มีการจัดโครงการพัฒนาและฝก
ประสบการณทางธุรกิจโดยเฉพาะดานการเงิน 
(เอกสารหมายเลข 3.1.3.1) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา  

โปรแกรมวิชาฯ ยังไมมีการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกศิษยเกา 

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ  
1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 

 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอ 

คะแนน 
2 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง  : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร มีการใหบริการปรึกษาแกนักศึกษาโปรแกรมผานทาง
อาจารยท่ีปรึกษา และไดจัดบอรดขอมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางการเงินดวยกิจกรรมของโปรแกรม 
 
แนวทางการพัฒนา  : 
  โปรแกรมวิชาฯ ควรเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมากขึ้น และควรใหบริการ
ขอมูลขาวสารติดตอส่ือสารกับศิษยเกาดวย 

 
รายการหลักฐานแสดง  : 
 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1.2.1 บอรดขอมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน 
3.1.3.1 โครงการจัดฝกประสบการณวิชาชีพทางการเงิน 
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ตวับงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    
 

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

โปรแกรมวิชาฯ มีแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนาทักษะนักศึกษาและเสริม
ปร ะ สบ ก า ร ณ ต ร งท า ง ธุ ร กิ จ ใ ห กั บ
นักศึกษาโปรแกรมตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( เ อ ก ส า ร
หมายเลข 3.2.1.1) 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาฯ ยังไมมีการจัดกิจกรรม
ใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ 
การศึกษาแกนักศึกษา 

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

 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
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เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  3 

หรือ 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 
คะแนน 

1 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน  : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาโปรแกรม 
แตยังไมมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ควรจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษาโปรแกรม 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 
 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.2.1.1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาโปรแกรม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  
 

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มีการกําหนดเรื่องงานวจิัยอยูในพันธกิจของ
โปรแกรมวิชาดานทําวิจัยการเงินและการธนาคาร
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน แตยังขาดกระบวนการนําแผน
ไปปฏิบัติใหเปนไปตามระบบ   
(เอกสารหมายเลข 4.1.1.1  และ 4.1.1.2)  

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

- 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

- 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

- 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                              
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ                                        
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                      
                                                                   

- 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน 

 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอตาม
เกณฑท่ัวไปและครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

0 ขอ 
คะแนน 

0 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

จุดออน : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ไมมี.  มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
 
แนวทางแกไข : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ควร มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
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รายการหลักฐาน : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

4.1.1.1  คูมือนักศึกษาของโปรแกรมวิชา 
4.1.1.2 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

โปรมแกรมไมมีมีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  3  

ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
0 ขอ 

0คะแนน   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดออน : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ไมมีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ  
 
แนวทางแกไข : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ควร มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ  
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  :เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้      :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน 
      คะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 
 
 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
        จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
......-..บาท 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา......-..คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา.....-..บาท  
คะแนนท่ีได............-...คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 
เกณฑการประเมิน   :  
  

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

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
18000 0 0 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ไมมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
แนวทางแกไข : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ควรมีงานวิจัยเพ่ือไดรับเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมฯ มีแผนดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมโดยอาจารยในโปรแกรมไดรับเชิญไป
ใหบริการวิชาการแตโปรแกรมวิชาฯ ยังไมได
ดําเนินการจัดบริการวิชาการแกสังคมเอง (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1.1 และเอกสารหมายเลข 5.1.1.2) 

2. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอน 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการวิจัย 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
0 ขอ 

คะแนน 
0 

 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
 
จุดออน 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)ไมมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 
แนวทางแกไข 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)ควรมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

5.1.1.1 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) 
5.1.1.2 หนังสือขอเเชิญประชุม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 

 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  3 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

0 ขอ 
คะแนน 

0 
 บรรลุ 
ไมบรรลุ 
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จุดออน 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)ไมมีมีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
 
แนวทางแกไข 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)ควรมีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
 
รายการหลักฐาน 
 
หมายเลข หลักฐานแสดง 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1      : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้                 :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป        :   
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)   มีการกําหนดแผนดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวในแผนกล
ยุทธโปรแกรม แตยังขาดการนําแผนไปใช 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

 
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 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

0 ขอ 
0 คะแนน   บรรล ุ

ไมบรรลุ 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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จุดออน  : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)ไมมี การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา  : 
  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  ควรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 
หมายเลข หลักฐานแสดง 

6.1.1.1 แผนกลยุทธของโปรแกรมวิชา 
6.1.1.2 โครงการกีฬาสานสัมพันธการเงิน 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1  :      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :     กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี   
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการ
ธนาคาร)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  โดยกําหนด
ไวในยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชา ฯ(9.1.1.1) 
และ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2553  (9.1.1.2) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการ
ธนาคาร)มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีการเผยแพรหรือกําหนดไวในคูมือ
นักศึกษา (9.1.2.1) และ9.1.2.2 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการ
ธนาคาร)มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณของโปรแกรมฯ โดยเผยแพรในคูมือ
นักศึกษา(9.1.3.1) ซ่ึงไดกําหนดไวในปรัชญา
ของโปรแกรมฯ 

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

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการ
ธนาคาร)มีการดําเนินงานจัดทําการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ท่ี ค ร บ ถ ว น 
ประกอบดวย 
1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ลคุ ณ ภ า พ  คื อ คํ า ส่ั ง แ ต ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
โปรแกรมวิชาฯ 
 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

2) มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอคณะ 
3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
โดยจัดอยูในรายงานการประเมินตนเอง 3 ป
ยอนหลัง (9.1.4.1) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยทุธทุกตัวบงช้ี 

 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 
 

 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน 

 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนินการ    

 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
คะแนน 

3 
  บรรล ุ
  ไมบรรลุ 
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จุดแข็ง :  
  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)ไมมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และเพ่ือสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงช้ี 
 
แนวทางเสริม: 
  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) . ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และเพ่ือนําผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 
 
รายการหลักฐาน:  

หมายเลข หลักฐานแสดง 
9.1.1.1 ยุทธศาสตรของโปรแกรมวิชา 
9.1.1.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
9.1.2.1 คูมือนักศึกษา 
9.1.2.2 คูมือนักศึกษา 
9.1.3.1 คูมือนักศึกษา 
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเอง3 ปยอนหลัง 
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สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ 4 ขอ  3 คะแนน 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

   3 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 3 ขอ  3 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6 รอยละ 24  4 

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12 รอยละ 48  4 

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.6 มีการดําเนินการ 4 ขอ 6 ขอ  4 
ตัวบงช้ีท่ี  2.7 มีการดําเนินการ 3 ขอ 0 ขอ  0 
ตัวบงช้ีท่ี  2.8 มีการดําเนินการ 3 ขอ 1 ขอ  1 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 2 

   2.67 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 3 ขอ  2 
ตัวบงช้ีท่ี  3.2 มีการดําเนินการ 4 ขอ 1 ขอ  1 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 3 

   1.5 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ 0 ขอ  0 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนนิการ 3 ขอ 0 ขอ  0 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท 0 บาท  0 

 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   0 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 0 ขอ  0 
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ 0 ขอ  0 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 5 

   0 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ 0 ขอ  0 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   0 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4 ขอ   
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี  9 

    

เฉลี่ยคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 

ทุกองคประกอบ 

   22 

จํานวนตัวบงช้ีรวมทุกองคประกอบ 15 
เฉล่ียผลคะแนนทุกตัวบงช้ี 1.47 
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ภาคผนวก 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา  2553 
 

รายการ  ขอมูล 

องคประกอบที่ 1  (ใชรอบงบประมาณ)  
•   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

 
รอยละ  100 

•   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป ท่ีบรรลุเปาหมาย 3 

องคประกอบที่ 2  
•   จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด  

- ระดับอนุปริญญา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- ระดับปริญญาเอก  

 
 
 

1  หลักสูตร 

•   จํานวนหลักสูตรท่ีมี จํานวนและคุณวุฒิ อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2548 
และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
- ระดับอนุปริญญา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับปริญญาเอก 

 
 
 

1  หลักสูตร 

•   จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ี อาจารยมีภาระงานท่ี ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
เปนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับปริญญาเอก  

 

 
 
- 

•   จํานวนหลักสูตร บัณฑิตศึกษาท่ี นักศึกษาปฏิบัติตาม เกณฑสําเร็จ การศึกษาครบถวน ตามท่ีระบุใน
เกณฑ มาตรฐานหลักสูตร  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับปริญญาเอก  

 

 
 
- 
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รายการ  ขอมูล 

•   จํานวนอาจารย ประจําท่ีเขารวมประชุม วิชาการหรือนําเสนอ ผลงานวิชาการ  
- ในประเทศ  
- ตางประเทศ  

 

 
0  คน 

•   จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนท่ี ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ  
- ในประเทศ  
- ตางประเทศ  

 

 
0  คน 

•   จํานวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมการ เรียนการสอนของ คณาจารย  
 

0  คน 

•   จํานวนบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีท้ังหมด 
 

90  คน 

•   จํานวนบัณฑิต ระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา ศึกษา  
 

82  คน 

•   จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

1 

•   จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีท่ีไมมีงาน ทําประจํากอนเขา ศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพ 
อิสระหลังสําเร็จ การศึกษา  

N/A 

•   จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีท่ีไมมีงาน ทําประจํากอนเขา ศึกษาและไดรับ เงินเดือนเริ่มตน เปนไปตาม
เกณฑหลัง สําเร็จการศึกษา 

 

N/A 

•   จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีท่ีไมมีงาน ทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน เริ่มตนสูงกวา
เกณฑ หลังสําเร็จการศึกษา  

 

N/A 

•   จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีท่ีไมมีงาน ทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน เริ่มตนตํ่ากวา
เกณฑ หลังสําเร็จการศึกษา  

 

N/A 

•   ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใช บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ)  
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รายการ 
 

ภาพรวม 

•   จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ี สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุก ระดับ
การศึกษาท่ีไดรับ รางวัลประกาศเกียรติคุณ      ยกยอง ระดับชาติหรือ นานาชาติ 
- ดานวิชาการ วิชาชีพ  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม  
- ดานกีฬา สุขภาพ  
- ดานศิลปะและ วัฒนธรรม  
- ดานสิ่งแวดลอม  

 

 
 
 

0  คน 

•   จํานวนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ      ยกยองท่ีนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ี สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุก ระดับการศึกษาท่ีไดรับ ในระดับชาติหรือ นานาชาติ  
- ดานวิทยานิพนธ บัณฑิตศึกษา  
- ดานวิชาการ วิชาชีพ  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม  
- ดานกีฬา สุขภาพ  
- ดานศิลปะและ วัฒนธรรม  
- ดานสิ่งแวดลอม 

 

 
 
 
 

0  คน 

•   จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเการะดับ บัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จ การศึกษาในรอบ 5 
ปท่ีผานมาท้ังหมดท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัย 
และ/หรือวิทยานิพนธ  

 

 
 

0  คน 

•  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ี สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษาท่ีไดรับ รางวัลดานศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 
0  คน 

•   จํานวนศิษยเกาท่ี สําเร็จการศึกษาใน รอบ 5 ปท่ีผานมา ท้ังหมดทุกระดับ การศึกษา  
- ระดับอนุปริญญา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับปริญญาเอก 

 
 
 
 
 

 
50  คน 
400 คน 
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รายการ ภาพรวม 

•   จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกา ท้ังหมดทุกระดับ การศึกษาท่ีไดรับ รางวัลประกาศเกียรติ คุณ
ยกยองระดับชาติและ นานาชาติ  
- ดานวิชาการ วิชาชีพ  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม  
- ดานกีฬา สุขภาพ  

 

 
 
 

0  คน 

•   จํานวนรางวัลประกาศ เกียรติคุณยกยองท่ี นักศึกษาปจจุบันและ ศิษยเกาท้ังหมดทุก ระดับการศึกษา
ท่ีไดรับ ในระดับชาติหรือ นานาชาติ  
- ดานวิชาการ วิชาชีพ  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม  
- ดานกีฬา สุขภาพ  
- ดานศิลปะและ วัฒนธรรม  
- ดานสิ่งแวดลอม 

 

 
 
 

0  คน 

องคประกอบที่ 3  
•   ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการ นักศึกษา (เทียบจาก คา 5 ระดับ)  
 

 
1.5  คะแนน 

•   จํานวนโครงการ กิจกรรมนักศึกษาแยก ตามประเภทกิจกรรม  
- จํานวนกิจกรรม วิชาการ  
- จํานวนนักศึกษา ท่ีเขารวมทุกกิจกรรม  
- จํานวนกิจกรรม กีฬาและการสงเสริม สุขภาพ  
- จํานวนนักศึกษา ท่ีเขารวมทุกกิจกรรม  
- จํานวนกิจกรรม บําเพ็ญประโยชนและ รักษาสิ่งแวดลอม  
- จํานวนนักศึกษา ท่ีเขารวมทุกกิจกรรม  
- จํานวนกิจกรรม นันทนาการ ท่ีเขารวมทุกกิจกรรม  
- จํานวนกิจกรรม สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 
7 กิจกรรม 

172 คน 
2 กิจกรรม 

172 คน 
2 กิจกรรม 

         39 คน 
1 กิจกรรม 
1     กิจกรรม 

องคประกอบที่ 5  
•   จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการ  
 

 

•   จํานวนกิจกรรมหรือ โครงการบริการวิชาการ  
 

1  กิจกรรม 

•   จํานวนแหลง ใหบริการวิชาการและ วิชาชีพระดับชาติหรือ นานาชาติ 
 

0  แหลง 
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รายการ ภาพรวม 

•   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ) 

 

- 

องคประกอบที่ 6  
•   จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม  
 

2  โครงการ 

•   จํานวนผลงานหรือ ช้ินงานการพัฒนาองค ความรูและสราง มาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม 
 

0 ช้ิน 
 

องคประกอบที่ 9  
•   ระดับความสําเร็จ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ  สกอ. 
 

 
2  คะแนน 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                  ท่ี                    

เรื่อง     แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                            ระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  สํานัก  สถาบันฯ และกอง 

………………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและ
กลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง  
ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  กรรมการกองนโยบายและแผน 
   ๑. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
   ๓. นางสาววัญวิริญจ  แจงพลอย  กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุวรรณา  บอยกระโทก  กรรมการ 
   ๕. นางสาวตรีทิพ   ศรีเพ็ชรพันธุ  กรรมการ 
   ๖. นางจันทกานต   ภาตินทุ   กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๑. นายศิวฤกษ   สุขชอย   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา  ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
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   ๔. นางสาวกฤตนัน  สายสวาท  กรรมการ 
   ๕. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู กรรมการ 
๔. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
๖. นายอํานาจ ชางเขียว กรรมการ 
๗. นางสาวเขมิกา ศูนยกลาง กรรมการ 
๘. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๙. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการ 
๑๐. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 กรรมการงานหองสมุด 

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

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๓. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ้ม กรรมการ 
๔. นายอรรณพ นันยา กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.มนตร ี  วิวาหสุข   กรรมการ 
   ๔. อาจารยแกวใจ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
   ๕. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
   ๖. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
   ๗. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ  วาราชะนนท  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

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

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

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

 กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ 
  ๑. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 



 

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)                                                  71 

  ๒. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ่ม กรรมการ 
  ๓. อาจารยอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ กรรมการ 
  ๔. อาจารยไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ 
  ๕. อาจารยปริพัส ศรีสมบูรณ กรรมการ 
  ๖. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการ 
  ๗. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

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

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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1. อาจารยวันเพ็ญ  คงวัฒนกุล  ประธานกรรมการ 

  2. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ   กรรมการ 
  3. ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ  กรรมการ 
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              5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา  โรจนรุงศศิธร  กรรมการและเลขานุการ 
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