รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR13)
ประจําปี การศึกษา 2555
(ข้ อมูลเดือน 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม

6)

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา 5

รายงาน วันที 4 มิถุนายน

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
และ แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
กําหนด
จุ ด มุ่ ง หมายและหลัก การของการจัด การศึ ก ษาที มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน และกํา หนดให้
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนันโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(การเงินและ
การธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการบริ หารจัดการและปฏิบตั ิงาน ตังแต่ ปี การศึกษา
มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองอย่างต่อเนื องทุกปี การศึกษา และ ปี การศึกษา
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพือการประเมินและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และเตรี ย มความพร้ อ มรั บการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาอย่า ง
เป็ นทางการ
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)
คณะวิทยาการจัดการ จัดทําสําหรั บการประเมิน คุณภาพภายในอย่างเป็ นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ตังแต่ ว นั ที มิถุ น ายน
5 ถึ งวัน ที พฤษภาคม
6 เป็ นรายงานที เสนอข้อ มูล จํานวน
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนิ นการ องค์ประกอบ
ที การผลิ ต บัณ ฑิ ต องค์ประกอบที กิ จ กรรมการพัฒ นานัก ศึ ก ษา องค์ป ระกอบที การวิ จ ัย
องค์ประกอบที การบริ การวิชาการแก่ สังคม องค์ประกอบที การทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒ นธรรม
องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา
ดี”

(นางสาววันเพ็ญ คงวัฒนกุล)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
วันที 4 มิถุนายน

สารบัญ
หน้ า

คํานํา
สารบัญ
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
ส่วนที
ข้อมูลเบืองต้นของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
ส่วนที
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนินการ
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที การวิจยั
องค์ประกอบที การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา ดี”
ส่วนที
สรุ ปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ภาคผนวก
ข้อมูลพืนฐาน
รายชือกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
รายชือกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะและโปรแกรมวิชา
รายชือกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา

1
13
15
18
31
36
46
50
53
57
61
66
67
85
104
8
10

บทสรุ ปผู้บริหาร
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ได้สรุ ปภาพรวมของผลการประเมิน
ตนเองตามรายองค์ประกอบดังนี
องค์ประกอบที : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการได้ ข้อ จากเป้ าหมาย 6 ข้อ โดยมี
คะแนนประเมินตามเกณฑ์ สกอ.เฉลีย . คะแนนอยูใ่ นระดับผลการดําเนินงานดี
จุดเด่ น โปรแกรมวิชาฯ มีการนําแผนปฏิบตั ิการไปดําเนินการครบทัง พันธกิจ มีการติดตามผล
ตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดยรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรประเมินผลการดําเนิ นงานและผลการประเมินมาวิเคราะห์
ปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างต่อเนืองและครบทุกภารกิจโดยควรเพิ มอัตรากําลังให้เพียงพอ
องค์ประกอบที : การผลิตบัณฑิต
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนิ นการได้ในระดับผลการดําเนิ นงานดีมี
คะแนนเฉลีย .00
จุดเด่ น โปรแกรมวิชาฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยน
การสอนที สอดคล้องกับมาตรฐานคุณ วุฒิก ารศึก ษาระดับอุด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.
ตลอดจนมี
อาจารย์ประจําทีมีศกั ยภาพทังคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่ งทางวิชาการ และได้ดาํ เนิ นการสํารวจความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเพือผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ นและสากล
จุดทีควรพัฒ นา โปรแกรมวิชาฯ ควรสนับสนุ นนักศึก ษาโปรแกรมให้ได้รับการยอมรั บด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมในระดับชาติ
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรเพิ มอัตรากําลังทีมีคุณภาพให้เพียงพอ เพือสามารถสํารวจ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตแล้วนํามาปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
องค์ประกอบที : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนินการได้ในระดับผลการดําเนินงานพอใช้
มีคะแนนเฉลีย 3.
จุดเด่ น โปรแกรมวิชาฯ ได้จดั ให้บริ การข้อมูลข่าวสารผ่านทางอาจารย์ทีปรึ กษาและบอร์ ดข้อมูล
ข่าวสารทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาเสริ มการเรี ยนรู้ทงในและ
ั
นอกชันเรี ยนได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จุด ทีควรพัฒ นา โปรแกรมวิชาฯ ควรสนับสนุ น ให้นัก ศึก ษาสร้ างเครื อข่ายด้านการประกัน
คุณภาพ
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรเพิ มอัตรากําลังทีมีคุณภาพให้เพียงพอต่อการสนับสนุ นให้
นักศึกษาสร้างเครื อข่ายด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอกสถาบัน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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องค์ประกอบที : การวิจยั
โปรแกรมวิชาฯ การเงิ นและการธนาคาร สามารถดําเนิ น การได้ในระดับพอใช้ มีค ะแนน
เฉลีย 3.00
จุดเด่ น โปรแกรมวิชาฯดําเนินการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจยั โดยนําผลไปประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะสถาบันการเงิน-ธนาคารพาณิ ชย์
จุดทีควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรเพิ มอัตรากําลังทีมีคุณภาพเพือสนับสนุนอาจารย์ให้ทาํ วิจยั
ข้ อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรลดภาระงานสอนของอาจารย์ประจําให้ลดลงและไม่ควรกําหนด
เงือนไขทีไม่เอือต่อการเชิญอาจารย์พิเศษช่วยสอน และควรจัดสรรงบประมาณเป็ นทุนในการทําวิจยั ให้
มากขึน
องค์ประกอบที : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนิ นการได้ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลีย
.
จุดเด่ น โปรแกรมวิชาฯ มีการเพิ มพูนความรู้ทางการเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการ ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั ด้วยการจัดอบรมและสํารวจความต้องการ ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ทางสือออนไลน์
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรลดภาระงานสอนหรื อเพิ มอัตรากําลังทีมีคุณภาพให้เพียงพอ
องค์ประกอบที : การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนิ นการได้ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลีย
5.00
จุด เด่ น โปรแกรมวิชาฯ มีก ารเผยแพร่ กิ จ กรรมและบูร ณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยนําผลการประเมินมา จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาผ่านทางสือออนไลน์
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรลดภาระงานสอนหรื อเพิ มอัตรากําลังทีมีคุณภาพให้เพียงพอ
องค์ประกอบที : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนิ นการได้ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลีย
.
จุดเด่ น โปรแกรมวิชาฯมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน
เพือพัฒนาการดําเนินงานให้ได้ตามตัวบ่งชีของแผนกลยุทธ์
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทังระหว่าง
สถาบัน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและนักศึกษาตามพันธกิจของโปรแกรมเพือปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
องค์ประกอบที 10 : นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร สามารถดําเนิ นการได้ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลีย
.00
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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จุดทีควรพัฒนา โปรแกรมวิชาฯ ควรจัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย และควรพัฒนาอาจารย์ให้
มีทกั ษะและองค์ความรู้เพือพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี ให้มีคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมวิชาฯ ควรพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี
แนวทางพัฒนาเร่ งด่ วน
1. ควรลดภาระงานสอนอาจารย์ เพือให้มีเวลาผลิตผลงานวิชาการและดําเนินการวิจยั
2. ควรให้โปรแกรมได้กาํ หนดคุณสมบัติของนักเรี ยนทีจะรับเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
3. ควรจัดสรรงบประมาณในการผลิตผลงานวิชาการและ/หรื อการทําวิจยั ให้เหมาะสม
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ส่ วนที 1
ข้ อมูลเบืองต้นของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) เป็ นโปรแกรมวิชาหนึ งทีสังกัดใน
คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม ซึ งคณะวิ ท ยาการจัด การเดิ ม ตังขึ นตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที ) พ.ศ.
ทีได้กาํ หนดในมาตรา ให้วิทยาลัยครู สามารถเปิ ด
สอนในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู แต่ได้เริ มก่อตังคณะในปี พ.ศ.
โดย
แบ่งการบริ หารเป็ นภาควิชาต่าง ๆ ซึงในปี นี ภาควิชาการเงินและการบัญชีได้เริ มเปิ ดสอนนักศึกษาภาค
ปกติ ระดับปริ ญญาตรี ปี การบริ หารธุรกิจ (การบัญชี) และเปิ ดสอนนักศึกษา กศ.พป. ระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตร ปี สาขาการจัดการทัวไป (การบัญชี)
พ.ศ.
ภาควิชาการเงินและการบัญชีได้เริ มเปิ ดสอนนักศึกษาแขนงวิชาการเงินและ การ
ธนาคารเป็ นรุ่ นแรกในระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร ปี หลังอนุ ปริ ญญา สาขาการจัดการทัวไป (การเงิน
และการธนาคาร) สําหรับนักศึกษา กศ.พป. ต่อมาจึงได้เริ มเปิ ดรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตร ปี สาขาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ในปี
ต่อมาการบริ หารแบบโปรแกรม
วิชาได้ถกู นํามาใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
โดยใช้ชือว่า โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงิน
และการธนาคาร) ซึงแยกมาจากภาควิชาการเงินและการบัญชี พ.ศ.
มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร
เป็ นโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) วุฒิการศึกษา บธ.บ. (บริ หารธุรกิจบัณฑิต)
ในปี การศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มีนักศึกษาภาค
ปกติ จํานวน หมู่เรี ยน รวม คน และมีอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาฯ จํานวน 4 คน และอาจารย์
พิเศษ 5 คน
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน
2.1 ปรัชญา
มุ่งสร้างนักการเงินและการธนาคารทีดี
ฉลาดใช้ภูมิปัญญา

มีทกั ษะในวิชาชีพ
นําพาสู่สากล
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2.2 วิสัยทัศน์
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิต
ทีมีความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านการเงินและการธนาคาร มีความซือสัตย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2.3 พันธกิจ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุร กิจ (การเงิน และการธนาคาร) มีภ ารกิ จในการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์
เพือสนองความต้องการของท้องถิ น โดยมีภารกิจดังนี
1. จัดการศึกษาทางธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
2. ทําวิจยั การเงินและการธนาคารเพือพัฒนาท้องถิ น
3. บริ การวิชาการแก่สงั คมและท้องถิ น
4. ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
2.4 วัตถุประสงค์
. เพือผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ ความสามารถ ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
. เพือผลิตบัณฑิตทีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใน
วิชาชีพและการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
. เพือผลิตบัณฑิตทีมีคุณลักษณะพิเศษทางการเงินและการธนาคารทีสามารถชีนําท้องถิ นใน
การพัฒนาระบบการเงินและการธนาคารให้ทนั การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานทังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
.เพือผลิตบัณฑิตทีมีเจตคติทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความซือสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีมนุษย์สมั พันธ์ทีดีกบั ผูอ้ ืน
3. โครงสร้ างองค์การการบริหารงาน
3.1. การบริหารงานของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ในรู ปแบบ
คณะกรรมการการมีโครงสร้ างดังนี
. อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ประธานโปรแกรมวิชา
. รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
กรรมการ
. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย สหกุลบุญญรักษ์
กรรมการ
. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
กรรมการ
. อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

5

. อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า

ศิลธรรม

กรรมการและเลขานุการ

. . การแบ่ งส่ วนงาน
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

________________

งานฝึ กประสบการณ์
- สหกิจศึกษา
- ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

-

งานวิชาการ
หลักสู ตร
แผนการเรี ยน
ส่ งเสริ มการทําการวิจยั
การประกันคุณภาพฯ

กรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา

งานบริ หาร
- บริ การชุมชน
- แผนงาน , โครงการ
- ทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

4. รายนามคณะผู้บริหาร
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ดําเนินงานในรู ปแบบคณะ
กรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย
. อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ประธานโปรแกรมวิชา
. รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
กรรมการ
. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย สหกุลบุญญรักษ์
กรรมการ
. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
กรรมการ
. อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ
. อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
ศิลธรรม
กรรมการและเลขานุการ
5. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเปิ ดสอน
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ได้เปิ ดสอนหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ซึงเป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ปี
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6. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ปี การศึกษา
จํานวน คน จําแนกเป็ นข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ พนักงาน
อาจารย์ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย์
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชัวคราว
รวม

จํานวนบุคลากร
3
-

คิดเป็ นร้ อยละ
75
25
100
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ตารางแสดงจํานวนข้ าราชการพลเรื อน จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

สายวิชาการ

-

-

-

1

1

2

-

สายสนับสนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

1

1

2

-

2

ตารางแสดงจํานวนข้ าราชการพลเรื อนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
4
รวม

ลาศึ กษาต่ อ
รวม ชาย

รวม
หญิง รวม ทังหมด

-

-

-

4

-

-

-

-

-

2

-

-

-

4

ร้ อยละ
25
25
-
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7. จํานวนนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ปี การศึกษา
นักศึกษา
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
152
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
บัณฑิตศึกษา
รวม
152
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
ภาคปกติ
สาขาวิชา

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
ปี

การเงินและ

ภาค กศ.พป.

ปี

รวม

อนุปริญญา

ปี

ปริญญาตรี

รวม

ปี

ปี

ปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การธนาคาร
รวม

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชันปี
นักศึกษา
ชันปี ที
ภาคปกติ
ภาค กศ.พป.
รวม

ชันปี ที

ชันปี ที

ชันปี ที

รวม

-

-

-

-

8. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ประจําปี
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ทีได้ รับ
ทีใช้ ไป
ทีเหลือ
งบประมาณเงินแผ่ นดิน
งบประมาณรายจ่ ายเงินรายได้
รวม

,
,

,
,

ร้ อยละ
ของงบประมาณ
ทีใช้ ไป

,
,
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. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality
Assurance) ทีจัดทําขึนเพือติด ตามการตรวจสอบการประเมิน ผลการดําเนิ น งานตามภารกิ จ หลักของ
โปรแกรมฯ. และโครงการในภาพรวมของคณะวิชา โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบและกลไกหลักใน
การควบคุ ม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิ น (Quality
Assessment) ทัวทังองค์การ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมฯ มี ระบบ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอก ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรื อเรี ยกว่า สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) ประกอบด้ วย
. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ / บุ ค ลากร ของโปรแกรมฯ มีส่ว นร่ ว มในการดําเนิ น การประกัน
คุณภาพการศึกษา
. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพือการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร)
. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
. ส่งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างโปรแกรมฯ กับ บุคคล / องค์กร
. ส่งเสริ มให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมฯ. เผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. กรรมการอํานวยการ
.1 อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ประธานกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
กรรมการ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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1.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย
สหกุลบุญญรักษ์
1.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
1.5 อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
1.6 อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์
ภูติจนั ทร์
1.7 อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
ศิลธรรม
หน้าที ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะ และตัดสินปัญหาทีเกิดขึน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร)
2. อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ประธานกรรมการ
2.2 รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
กรรมการ
2.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย
สหกุลบุญญรักษ์
กรรมการ
2.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
กรรมการ
2.5 อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ
2.6 อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์
ภูติจนั ทร์
กรรมการ
2.7 อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
ศิลธรรม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงิน
และการธนาคาร) และรายงานการประเมินตนเองทุกปี การศึกษา
3. กรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและ
การธนาคาร)
3.1 อาจารย์วนั เพ็ญ
คงวัฒนกุล
ประธานกรรมการ
3.2 รองศาสตราจารย์โสรัจ
กายบริ บูรณ์
กรรมการ
3.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย
สหกุลบุญญรักษ์
กรรมการ
3.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
วัฒนะกาญจนะ
กรรมการ
3.5 อาจารย์นุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ
3.6 อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์
ภูติจนั ทร์
กรรมการ
3.7 อาจารย์ ดร.ร่ มเกล้า
ศิลธรรม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ของ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
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10. คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
การผลิต บัณ ฑิ ต ของโปรแกรมวิ ชาการบริ หารธุ ร กิ จ (การเงิ น และการธนาคาร) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามปรัชญาของโปรแกรมฯ และสอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โปรแกรมวิชา จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ ดังนี
. เป็ นนักการเงินทีดี สามารถวิเคราะห์ทางการเงินได้
. มีความซือสัตย์ในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
. มีความคิดริ เริ มและสร้างสรรค์
. มีทกั ษะด้านเครื องคํานวณและเครื องใช้สาํ นักงานทีดี
. มีทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งานทางการเงินและบัญชี
. มีทกั ษะด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ภาษาทีพอใช้งานได้
. สามารถประกอบธุรกิจด้วยตนเองได้
11. อาคารสถานที
สํานักงานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ตังอยูท่ ีอาคารเรี ยน เอ
ห้อง และอาคารโลจิสติกส์ ห้อง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมู่ ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม โทรศัพท์ - ต่อ
โทรศัพท์, โทรสาร. 12. องค์ประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม องค์ประกอบ ดังนี
องค์ประกอบที ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที การวิจยั
องค์ประกอบที การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี
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ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะปี 2554
องค์ประกอบคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะจากผลประเมิน
คุณภาพภายในปี การศึกษา 2554
องค์ ป ระกอบที 1 ปรั ช ญา 1. ควรวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ปณิ ธาน วั ต ถุ ป ระ สงค์ แ ละ ของแผน เชื อมโยงกับ ปรั ช ญา
แผนการดําเนินงาน
ปณิ ธ าน กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษา
ร ะ ย ะ ย า ว แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธร ร ม
ชัดเจน
. ควรเขียนรายงานการประชุ ม
โดยมีว าระและมติ ทีประชุ มให้
ชัดเจน
องค์ประกอบที การผลิต
. ควรจัด ให้มีร ะบบและกลไก
บัณฑิต
การพัฒ นาผลสัมฤทธิ การเรี ย น
ตามคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ให้
เป็ นกระบวนการที ชัด เจนโดย
สํารวจคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที พึ ง
ประสงค์ต ามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเป็ นลําดับแรก
องค์ประกอบที กิจกรรมการ 1. ควรเข้า ไปมี ส่ ว นร่ วมกับ
พัฒนานักศึกษา
กิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย
เ นื อ ง จ า ก อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
โปรแกรมมีนอ้ ย

ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
1. โปรแกรมวิ ช าฯ ได้จ ัด ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชาฯ
การเงิ น และการธนาคาร เพื อกําหนด
แผนให้ ส อดคล้อ งและเชื อมโยงกับ
ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วัต ถุ ป ระสงค์ และ
แผนดําเนิ นงาน2. ดําเนิ นการแจ้งมติที
ประชุมคณะกรรมการบริ หารโปรแกรม
วิชาฯ ให้คณาจารย์ประจําและอาจารย์
พิเศษของโปรแกรมวิชาฯ รับทราบ
. โปรแกรมวิชาฯ ได้ดาํ เนินการสํารวจ
คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที พึงประสงค์ต าม
ความต้ อ งการของผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ทั ง
ผูป้ ระกอบการ หัว หน้าและพีเลียงใน
หน่ ว ย ง า น ที ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า ออก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
1. โปรแกรมวิ ชาฯ ได้ส นับ สนุ น ให้
นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าฯ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมของทังคณะและมหาวิทยาลัย
2. โปรแกรมวิชาฯ มีการเผยแพร่ ความรู้
ทางการเงิ น ให้ก ับ ศิษ ย์เ ก่ า ผ่า นระบบ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยจัดอบรม
ให้ความรู้ดา้ นภาษีอากรใหม่แก่ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบนั
3. โปรแกรมวิชาฯ ได้จ ัดศึก ษาดูงาน
มหกรรมการเงิ น 2013 (Money Expo
2013) ให้ ก ับ นั ก ศึ ก ษาเพื อพัฒ นา
นั ก ศึ ก ษ า ด้ า น วิ ช า ก า ร เ ส ริ ม
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องค์ประกอบที การวิจยั

องค์ประกอบที 5 การบริ หารทาง
วิชาการแก่สงั คม

องค์ประกอบที การทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ ป ระกอบที ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ

องค์ ป ระกอบที นโยบาย
รัฐบาล “สถานศึกษา ดี ( D)”

ประสบการณ์ทางการเงิน
1. อาจารย์ประจํา โปรแกรมมี . โปรแกรมวิชาฯ ดําเนิ นการสรรหา
น้อ ยและส่ ว นหนึ งต้อ งปฏิ บัติ บุคลากรเพิ ม
ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง ข อ ง
มหาวิ ท ยาลัย ภาระงานสอนมี
มาก ทําให้กระทบการทําวิจยั
1. ควรจัดให้มีกิจกรรม/การสร้าง 1. โปรแกรมวิ ช าฯ ได้จ ัด โครงการ
เครื อข่ายร่ วมเรี ยน/ร่ วมกิจกรรม อบรมความรู้ ภ าษี อ ากรใหม่ ใ ห้ ก ั บ
และบู ร ณาการกับ โปรแกรมที ผูป้ ระกอบการ ศิษ ย์เก่า บุค คลที สนใจ
เกียวข้อง
และศิษย์ปัจจุ บนั เพือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ไม่มีจุด อ่อนและคําแนะนําจาก ไ ม่ มี จุ ด อ่ อน แ ล ะ คํ า แน ะ นํ า จ า ก
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คณะกรรมการตรวจประเมิน คุ ณ ภาพ
คุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาภายใน
1. ขาดการมีส่ ว นร่ วมของผูม้ ี 1. โปรแกรมวิชาฯ ได้ดาํ เนินการสํารวจ
ส่ วนไ ด้ -เสี ยในก ารป ระกั น ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจากสถาน
คุณภาพการศึกษา
ประกอบและหน่ ว ยงานทีส่ งนักศึกษา
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่มีจุ ด อ่อนและคําแนะนําจาก ไ ม่ มี จุ ด อ่ อน แ ล ะ คํ า แน ะ นํ า จ า ก
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คณะกรรมการตรวจประเมิน คุ ณ ภาพ
คุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาภายใน
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ส่ วนที ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ ได้กาํ หนดให้มี
ระบบและกลไกการควบคุ มคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยอาศัย องค์ประกอบคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ สกอ.
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี และองค์ประกอบที องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา ดี ” 2
ตัวบ่งชี รวมทังหมด ตัวบ่งชี ดังนี
องค์ประกอบที ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน
(สกอ. ตัวบ่งชี )
องค์ประกอบที การเรี ยนการสอน
(สกอ. ตัวบ่งชี)
องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(สกอ. ตัวบ่งชี)
องค์ประกอบที การวิจยั
(สกอ. ตัวบ่งชี)
องค์ประกอบที การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(สกอ. ตัวบ่งชี)
องค์ประกอบที การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ. ตัวบ่งชี )
องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(สกอ. ตัวบ่งชี )
องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา ดี”
(รัฐบาล ตัวบ่งชี)
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องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่ งชีที .
:
กระบวนการพัฒนาแผน
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีสอดคล้องกับนโยบายของ
สถาบัน โดยการมีส่ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเป็ นแผนที
เชือมโยงกับปรัชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้อ งกับ จุ ด เน้น ของกลุ่ ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ปี ฉบับที
(พ.ศ.
) และแผนพัฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที (พ.ศ. - )

2

มี ก ารถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ร ะดับ สถาบัน ไปสู่ ทุ ก
หน่วยงานภายใน

3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คื อ ด้านการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ได้
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโปรแกรมจากการ
วางแผนแบบมี ส่ ว นร่ วมของอาจารย์ใ น
โปร แก รม ซึ ง เป็ นแผ นยุ ท ธศ าสตร์ ที
สอดคล้อ งกับ นโยบายของมหาวิ ท ยาลัย
คณะและจุด เน้น ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตะวันตก โดยแผนยุทธศาสตร์ อยู่ภายใต้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ปี ฉบับที
(พ.ศ.
) และแผนพัฒ นา
การศึก ษาระดับอุด มศึก ษาฉบับที พ.ศ.
และเตรี ยมพร้อมในการเข้าร่ วม
ประชาคมอาเซียน
(เอกสารหมายเลข . . . , . . . ,1.1.1.3,
1.1.1.4และ . . . )
โปรแกรมวิชาฯ ได้มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริ หารและอาจารย์ใน
โปรแกรมวิชาฯ เพือชีแจงแผนยุทธศาสตร์
ของโปรแกรมวิชาฯ ให้รับทราบและนําไป
ปฏิบตั ิ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1)
โปรแกรมวิชาฯ มีการวางแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ทีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ทงั พันธกิจ คือ ด้านการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การบริ การวิชาการและการ
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4

5

6

7

8

มีต ัว บ่ ง ชี ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ ก ารประจํา ปี
และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี เพือวัดความสําเร็ จ
ของการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี
มีก ารดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติก ารประจําปี ครบ 4
พันธกิจ

มี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี ของ
แผนปฏิบัติ ก ารประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั ง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพือพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชีของแผน
กลยุท ธ์ อย่า งน้อ ยปี ละ ครั ง และรายงานผลต่ อ
ผูบ้ ริ หารและสภาสถาบันเพือพิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบั น ไปปรั บปรุ งแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
(เอกสารหมายเลข . . . และ 1.1. . )
โปรแกรมวิชาฯ มีการกําหนดตัวบ่งชีและค่า
เป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชีไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )
โปรแกรมวิชาฯ มีการดําเนินงานตามแผน
ประจําปี ครบ 4 พันธกิจคือ ด้านการเรี ยนการ
สอน ด้านการบริ การวิชาการ ด้านการวิจยั
และด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
(เอกสารหมายเลข . . . )
โปรแกรมวิชาฯมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผนปฏิบตั ิการ
(เอกสารหมายเลข . . . )

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
หรื อ ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
หรื อ ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรื อ 7 ข้อ

คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิ จ (การเงิ น
แล ะ ก า ร ธ น า ค า ร ) มี ก า ร กํ า ห น ด ป รั ช ญ า
กระบวนการพัฒ นายุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับ จุ ด เน้น ของกลุ่ ม สถาบัน ตามกรอบแผนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนปรั บแผนรองรั บ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทย และ
กําหนดเป้ าหมายของตัวบ่งชีเพือวัดผลสําเร็ จของ
การดําเนินงาน มีการดําเนินการตามแผนทัง 4 พันธ
กิ จ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ ประเมิ น ผล และ
รายงานผลการดํา เนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี ของแผน
ปฎิ บัติ ก ารประจํา ปี อย่ า งน้ อ ยปี ละ ครั ง ต่ อ
คณะกรรมการบริ หารโปรแกรม คณะและ
มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานครบทุกโครงการ

จุดอ่อน
โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร ยังไม่มีการ
ประเมินและรายงานผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี
ของแผนยุท ธศาสตร์ โ ปรแกรมอย่างน้อยปี ละ
ครัง เสนอต่ อผูบ้ ริ หารคณะและมหาวิทยาลัย เพือ
นํามาปรับปรุ งแผน

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการ
ธนาคาร) ควรนํา ผลการประเมิ น และผลการ
วิ เ คราะห์ ม าปรั บปรุ งกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการ
ดําเนิ น งานอย่างต่ อเนื องและครบทุก ภารกิ จ โดย
ปรั บ ให้ ส อดคล้อ งกั บ ภาวการณ์ ปั จจุ บัน และ
แนวโน้มในอนาคต

แนวทางแก้ไข
โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร ควร
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี
ของแผน-ยุทธศาสตร์โปรแกรมอย่างน้อยปี ละ
ครัง เสนอต่อผูบ้ ริ หารคณะและมหาวิทยาลัย
ตลอดจนนําผลการ-พิจารณาและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุ งแผน

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
1. . .
1.1.1.2
...
1.1.1.4
...
1.1.2.1
...
1.1.3.2
...
...
...
...

ข้ อมูลอ้างอิง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรม
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
ธนาคาร) พ.ศ. แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
โปรแกรมวิชา
(การเงินและการ โปรแกรมวิชา

ตารางแสดงความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะและ
โปรแกรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโปรแกรม /
รายงานการประชุมอาจารย์โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของโปรแกรม
รายงานการประชุมอาจารย์โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของโปรแกรม
โครงการของโปรแกรมทัง พันธกิจ
สรุ ปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีของแผน

คณะและ
มหาวิทยาลัย
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา

องค์ประกอบที 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่ งชีที .
:
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุ ง โปรแกรมวิชาฯ การเงิน และการธนาคารมี
หลั ก สู ต ร ต า ม แน ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที กํ า หน ด โ ด ย การปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ สาขา
คณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา และดํา เนิ น การตาม การเงิ น และการธนาคารให้สอดคล้อ งกับ
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ระบบทีกําหนด

2

3

4

มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิ
ที กํา หนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
ทุ ก หลัก สู ต รมี ก ารดํา เนิ น งานให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (การ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ หมายถึ ง ต้ อ งมี ก าร
ประเมิ น ผลตาม “ตัว บ่ ง ชี ผลการดํา เนิ น งานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา เพือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอน” กรณี
ทีหลัก สูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุ ณวุฒิ สาขา
หรื อสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชีกลางทีกําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูต รสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพ
ทีเกียวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรื อหลักสูตร
ปรั บปรุ งที ยัง ไม่ได้ด าํ เนิ น การตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี การศึกษา 2555
ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุ ดมศึกษา
พ.ศ. 2548 )
มีค ณะกรรมการรั บผิด ชอบควบคุ มกํากับ ให้มีก าร
ดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ ข้อ และข้อ ข้างต้น
ตลอดเวลาทีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุ ก หลัก สู ต รอย่า งน้อยตามกรอบเวลาที กําหนดใน
เก ณฑ์ ม า ตร ฐา นหลั ก สู ตร ฯ กร ณี หลั ก สู ต ร ที

สภาพปั จ จุ บั น โดยปรั บ ปรุ งตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )
โปรแกรมวิชาฯ ใช้ระบบและกลไกปิ ด
หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 2.1.2.1)
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
และการธนาคาร ทางโปรแกรมวิ ชาฯ ได้
ดํา เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ./TQF) โดยมี
การกํา หนดตัว บ่ ง ชี ผลการดําเนิ น งานเพื อ
เป็ นการประกัน คุ ณ ภาพของหลัก สู ต รและ
การเรี ยนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
(เอกสารหมายเลข . . . , . . . , 2.1.3.3
และ 2.1.3.4)

โปรแกรมวิชาฯ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมและดูแลการดําเนิ นงานครบทังการ
เปิ ด การปรับปรุ งและการปิ ดหลักสูตรในรู ป
คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต ร และมีก าร
ประเมิน ผลตามตัว บ่ งชี ผลการดํา เนิ น งาน
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ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีในข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อ แรกและอย่า งน้ อ ยร้ อ ยละ ของตัว บ่ ง ชี ที
กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5

มีค ณะกรรมการรั บผิด ชอบควบคุ มกํากับ ให้มีก าร
ดําเนินการได้ครบถ้วนทังข้อ ข้อ และข้อ ข้างต้น
ตลอดเวลาทีจัดการศึก ษา และมีก ารพัฒ นาหลักสูต ร
ทุ ก หลัก สู ต รตามผลการประเมิ น ในข้ อ กรณี
หลัก สู ต รที ดํา เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีในข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบ ทุกตัวบ่งชีและทุกหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตามกรอบมาตรฐานของหลัก สู ต ร โดยได้
จั ด ทํ า รา ยงา นผลกา รดํ า เนิ น งาน ของ
หลักสูต รประจําปี การศึกษา 5 ที เริ มใช้
หลักสูตร
(เอกสารหมายเลข . . . , 2.1.4.2 และ
...)
โปรแกรมวิชามีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการดําเนินงานครบทังการเปิ ด
การปรับปรุ งและการปิ ดหลักสูตรในรู ป
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและนําผล
ประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข . . . , 2.1.5.2, 2.1.5.3,
2.1.5.4 และ . . . )

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาฯ การเงิ น และการธนาคาร มีก าร
โปรแกรมวิ ช าฯ ควรประเมิ น ผลและ
ปรับปรุ งหลักสูตรบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและ พัฒ นาหลั ก สู ตรทุ กปี อย่ า งต่ อเนื อง และให้
การธนาคารให้สอดคล้องกับสภาพปั จ จุ บนั โดย สอดคล้องกับ ความต้อ งการของผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต ทัง
ปรั บ ปรุ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพือรองรับการ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.
ของ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา โดยได้ก าํ หนดตัว
บ่งชีผลการดําเนินงานเพือเป็ นการประกันคุณภาพ
ของหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนให้ไ ด้ต าม
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ งมีค ณะกรรมการรั บผิด ชอบ
ดูแลควบคุม และมีการประเมินผลการดําเนิ นงาน
ตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรด้วยการรายงาน
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปี การศึกษา
แรก
ที เริ มใช้ห ลัก สู ต ร ตลอดจนนํา ผล
ประเมินมาพัฒนา
จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
ข้ อมูลอ้างอิง
...
โครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)
2.1.1.2
ขันตอนการนําเสนอการเปิ ดหลักสูตร
2.1.2.1
ขันตอนการเสนอขอความเห็นชอบปิ ดหลักสูตร
...
หลักสูตรปรับปรุ งบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการ
ธนาคาร พ.ศ.
2.1.3.2
สรุ ปข้อวิพากษ์จากการประชุมปรับปรุ งหลักสูตร
...
บันทึกความเห็นชอบหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคารของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
...
แนวการจัดการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. ) และรายงานผลการดําเนินการ

หน่ วยงานหรือแหล่งของข้ อมูล
โปรแกรมวิชา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาและคณะ
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...

...
...

...

...
...
...
...

รายวิชา (มคอ. )
คําสังแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงาน
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร
แบบประเมินผลการเรี ยนการสอนของอาจารย์
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปี การศึกษา
(มคอ. )
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปี การศึกษา
(มคอ. )
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. )
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโปรแกรม
/
รายงานการประชุมอาจารย์โปรแกรมวิชาฯการเงินและ
การธนาคาร
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร

โปรแกรมวิชาและคณะ

คณะ
โปรแกรมวิชาและคณะ

โปรแกรมวิชาและคณะ

โปรแกรมวิชาและคณะ
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา

ตัวบ่ งชีที 2.6
:
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี
:
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการจัด การ โปรแกรมวิชาฯ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการการเรี ยนการสอนทีเน้น
เรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกหลักสูตร

ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (เอกสารหมายเลข . . .
. . . .6.1.3และ . . . )
2 ทุ ก รายวิ ช าของทุ ก หลัก สู ต ร มี ร ายละเอี ย ดของ ทุก รายวิช าของหลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ สาขา
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่ อน การเงิ น และการธนาคาร มี ร ายละเอี ย ดของ
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การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีกําหนดใน รายวิชา รวมรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
ก า ร เ งิ น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทีส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง และการให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิทงั
ในและนอกห้องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั

4 มีก ารให้ผมู้ ีประสบการณ์ ทางวิชาการหรื อวิชาชี พ
จากหน่ วยงานหรื อชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่ ว ม
ในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตร
5 มีก ารจัด การเรี ย นรู้ ที พัฒ นาจากการวิ จ ัย หรื อ จาก
กระบวนการจัดการความรู้เพือพัฒนาการเรี ยนการ
สอน
6 มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้เ รี ยนที มี ต่ อ
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสิ งสนับสนุ น
การเรี ยนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ ละรายวิชาต้องไม่ตากว่
ํ า
. จากคะแนนเต็ม
7 มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคเรี ยน (มคอ. และ มคอ. 4)
(เอกสารหมายเลข . . . . . . และ . . . )
รายวิชาในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ สาขาการเงิ น
และการธนาคาร มีการส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง การให้ผู ้เรี ย นได้เรี ย นรู ้ จากการฝึ ก
ปฏิ บ ัติแ ละเสริ ม ประสบการณ์ ตรงทังในและ
นอกชันเรี ยน
(เอกสารหมายเลข . . . , . . . และ 2.6.3.3)
โปรแกรมวิ ช าฯ ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู ้ ป ระสบ
ความสําเร็ จทางธุ รกิจ มาเสวนาความรู ้ ทางธุ รกิ จ
ให้กบั นักศึกษา
(เอกสารหมายเลข . . . และ 2.6.4.2)
โปรแกรมวิชาฯ มีการนําผลการจัดการเรี ยนรู ้ มา
พัฒนาการเรี ยนการสอน
(เอกสารหมายเลข . . . , 2.6.5.2 และ . . . )
โปรแกรมวิ ช าฯ ร่ วมมื อ กั บ คณะในการวัด
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทุกรายวิชา
ทุกภาคเรี ยน
(เอกสารหมายเลข . . . )
โปรแกรมวิชาฯ ได้กาํ หนดให้อาจารย์ผสู ้ อนทุก
รายวิชาได้พฒั นาและปรับปรุ งผลการเรี ยนการ
สอน โดยวิเคราะห์ผลการสอนและผูเ้ รี ยนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เอกสารหมายเลข . . . )

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร มีกลไก
การให้ค วามรู้ ค วามเข้า ใจกับ อาจารย์ผูส้ อนถึ ง
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร โดยชีแจงผ่านคู่มือนักศึกษาปี การศึกษา
มี ก ารออกแบบการเรี ยนการสอนและจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ทีเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดย
จัด ทําแนวการสอนการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิบัติ ทัง
ภายในและภายนอกห้องเรี ยนในรู ปแบบผลงาน
ของนักศึกษา พร้อมทังมีการใช้สือและเทคโนโลยี
หรื อนวัต กรรมในการสอน นําเสนอบทเรี ยนใน
รู ปแบบ Power Point เช่น รายวิชาการภาษีอากร
ธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศ การเงินธุรกิจ เป็ น
ต้น เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ รวมทังมีการออกแบบ
การเรี ยนการสอน เพื อให้ก ารเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และมี ค วามยื ด หยุ่ น ตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน โดยจัด การประเมิน ผลความ
พอใจของผู้เ รี ยนอย่ า งต่ อ เนื องผ่ า นทางแบบ
ประเมิ น ผลอาจารย์ ซึ งทางโปรแกรมวิ ช าฯ ได้
ร่ วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยในการปรับปรุ ง

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิ จ (การเงินและการ
ธนาคาร) ควรมีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู้ทีจัด ให้ผเู้ รี ยนและ
อิง พัฒ นาการของผูเ้ รี ยนทุ ก รายวิช า และมีก าร
ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู้เ รี ยนในเรื อง
คุ ณ ภาพการสอนและสิ งสนั บ สนุ น การเรี ยนรู้
รวมทังมีระบบการปรั บปรุ งวิธีก ารเรี ยนการสอน
และพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนืองทุกรายวิชา
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กระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเพือ
สามารถนําไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

ข้ อมูลอ้างอิง

ขันตอนการดําเนินงานด้านการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญของโปรแกรม
คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษาโปรแกรม
คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
ปี การศึกษา
ผลงานนักศึกษารายวิชาทางการเงิน

หลักสูตรปรับปรุ งบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
พ.ศ.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โปรแกรมและคู่มือนักศึกษาโปรแกรม
แนวการจัดการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(มคอ. และ มคอ. )
แนวการจัดการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(มคอ. และ มคอ. )
โครงการจัดฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
ผลงานนักศึกษารายวิชาทางการเงิน
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หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
และคณะ
โปรแกรมวิชา
และบอร์ด
โปรแกรม
โปรแกรมวิชา
และมหาวิทยาลัย
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
และคณะ
โปรแกรมวิชา
และคณะ
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
และบอร์ด
โปรแกรม
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โครงการ “เปิ ดช่อง ชีทิศ พิชิต ความสําเร็ จ”
หนังสือเชิญวิทยากรผูป้ ระกอบการท้องถิ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโปรแกรม /
รายงานการประชุมอาจารย์โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. )

...

แบบประเมินผลการประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์

....

รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ. )

ตัวบ่ งชีที 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.)
กระบวนการ
ปี การศึกษา
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล

ประเภทของตัวบ่งชี :
การเก็บข้ อมูล
:
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี
:
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
1 มีก ารสํารวจคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที พึงประสงค์
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างน้อยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2

3

โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
และคณะ
โปรแกรมวิชา
คณะ
โปรแกรมวิชา
และคณะ

มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตร
การจัด การเรี ยนการสอน การวัดผลการศึก ษาและ
สัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนทีส่ งเสริ มทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิ ตทีพึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มีก ารส่ งเสริ มสนับสนุ น ทรั พยากรทังด้านบุค ลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณทีเอือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาฯ ยังไม่ได้ด าํ เนิ น การสํารวจ
คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที พึงประสงค์ต ามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยใช้แบบสํารวจ
ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อนักศึกษา
โปรแกรม
โปรแกรมวิชาฯได้นาํ ผลการสํารวจความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมาปรับปรุ งหลักสูตร
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะความรู้
และทักษะวิชาชีพด้านการเงินตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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4

5

มีร ะบบและกลไกการส่ ง เสริ มให้นัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี และบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
ประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการในที
ประชุมระหว่างสถาบัน หรื อทีประชุมระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
มี กิ จ กรรมเสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมให้ แ ก่ โปรแกรมวิชาฯมีการจัดโครงการทีเสริ มสร้าง
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทีจัดโดย คุณธรรม จริ ยธรรม และตระหนักถึงภัยจาก
สถาบัน
ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์-ก่อนวัยอัน
ควร(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ
การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

จุดอ่อน
โปรแกรมวิชาฯ การเงิ นและการธนาคาร ยังไม่มี
ระบบและกลไกการส่ งเสริ มให้นัก ศึกษาเข้าร่ ว ม
กิ จ กรรมทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น หรื อ
ระดับชาติหรื อนานาชาติ เนื องจากอัตรากําลังมีไม่
เพียงพอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม

แนวทางแก้ไข
โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ควรเพิ ม
อัตรากําลังทีมีคุณภาพให้เพียงพอ เพือสามารถ
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกิจกรรมทาง
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก
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วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
2.7.1.1

ข้ อมูลอ้างอิง

รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโปรแกรมวิชาฯ
การเงินและการธนาคาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโปรแกรม /
รายงานการประชุมอาจารย์โปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมภาษีอากรใหม่ทีผูป้ ระกอบการควรรู้
รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โครงการบายศรี สู่ขวัญการเงินและการธนาคาร
โครงการศึกษาดูงานวัดพระบาทนําพุ

2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.2.3
...
...
...
...
ตัวบ่ งชีที 2.8

:

โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ

ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้กบั
นักศึกษา (สกอ.)
ผลผลิต
ปี การศึกษา
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล

ประเภทของตัวบ่งชี :
การเก็บข้ อมูล
:
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี
:
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
สําหรับนักศึกษาทีต้องการส่งเสริ มไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร

2

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
โปรแกรมวิชาฯ

มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต้องการส่งเสริ มตามข้อ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชาฯ มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในหลักสูตรทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ปรับปรุ งบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการ
ธนาคาร พ.ศ. 2554
(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )
โปรแกรมวิชาฯ ได้ดาํ เนิ นการให้นัก ศึก ษา
เข้าร่ วมกิ จ กรรมโครงการ “บายศรี สู่ ข วัญ
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ไปยังผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กียวข้อง
ทราบอย่างทัวถึงทังสถาบัน

3

มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทีกําหนดในข้อ โดยระบุตวั
บ่งชีและเป้ าหมายวัดความสําเร็ จ

4

มี ก ารประเมิ น ผลโครงการหรื อกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนัก ศึ ก ษาตามตัว บ่ ง ชี และ
เป้ าหมายทีกําหนดในข้อ โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ ของตัวบ่งชี

5

มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมทีเกียวกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่อ งชมเชย ประกาศ เกี ย รติ คุ ณ ด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

การเงินและการธนาคาร”และโครงการศึกษา
ดูงาน“วัด พระบาทนําพุ ” เพือส่ งเสริ มและ
ป้ อมปรามพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาด้า น
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม และตระหนัก ถึงการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
(เอกสารหมายเลข 2.8.2.1,2.8.2.2 และ
2.8.2.3)
โปรแกรมวิชาฯ ได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มการ
พัฒ นาพฤติ ก รรมด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ศิลปวัฒ นธรรม ให้ก ับนัก ศึกษาโปรแกรม
ทุกชันปี ได้เข้าร่ วม
(เอกสารหมายเลข . . . )
โป ร แก ร ม วิ ชา ฯ ไ ด้ จ ั ด กิ จ ก ร ร ม และ
ประเมินผลการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาโดยการรายงาน
ผลบรรลุ เ ป้ าหมายมี ค วามพึ ง พอใจเฉลี ย
ระดับมากที . จาก ระดับ
(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
โปรแกรมวิชาฯ การเงิ นและการธนาคารยังไม่มี โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ควรเพิ ม
นักศึกษาหรื อกิจกรรมของนักศึกษาทีได้รับการยก อัตรากําลังทีมีคุณภาพเพือช่วยจัดกิจกรรมให้
ย่อง ชมเชยจากหน่วยงานระดับชาติ
นักศึกษาได้ดียงขึ
ิ นจนได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และมหาวิทยาลัยควรเปิ ดโอกาสให้โปรแกรมได้
คัดเลือกนักเรี ยนทีสมัครเข้าศึกษาโปรแกรมในแต่ละ
ปี การศึกษา
วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
. . .1
2.8.1.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.2.3
...
...
2.8.4.2

ข้ อมูลอ้างอิง

หลักสูตรปรับปรุ งบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร พ.ศ

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
โปรแกรมวิชา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโปรแกรม /
โครงการ“บายศรี สู่ขวัญการเงินและการธนาคาร”
โครงการศึกษาดูงาน“วัดพระบาทนําพุ”
รายงานการประชุมอาจารย์โปรแกรม
โครงการ “บายศรี สู่ขวัญการเงินและการธนาคาร”
รายงานผลโครงการ “บายศรี สู่ขวัญการเงินและการธนาคาร”
รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน“วัดพระบาทนําพุ”

โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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องค์ประกอบที กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชีที .
:
ระบบและกลไกการให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี
:
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนว โปรแกรมวิชาฯ มีการให้บริ การ ปรึ กษาทาง
การใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา
ผ่านทางอาจารย์ทีปรึ กษา
(เอกสารหมายเลข . . . )
2 มีก ารจัด บริ ก ารข้อ มูลข่ า วสารที เป็ นประโยชน์ ต่ อ โปรแกรมวิชาฯ มีบริ การข้อมูลข่าวสารทาง
นักศึกษา
การเงิ นและเศรษฐกิจแก่นักศึกษาหน้าห้อง
โปรแกรมวิชา
และผ่านทางสื อสังคม
ออนไลน์
(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )
3 มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ โปรแกรมวิชาฯ มีการจัดโครงการพัฒนา
และวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
และฝึ กประสบการณ์ทางธุรกิจโดยเฉพาะ
ด้านการเงิน
(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )
4 มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อศิษย์ โปรแกรมวิชาฯ มีการให้บริ การข้อมูล
เก่า
วิชาการทางการเงินและข่าวสารแก่ศษิ ย์เก่า
(เอกสารหมายเลข . . . และ . . . )
5 มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ โปรแกรมวิชาฯ ได้จดั พัฒนาและเสริ ม
ให้ศิษย์เก่า
ความรู้ทางการเงินคือ ภาษีอากรใหม่ให้แก่
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
(เอกสารหมายเลข . . . )
6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ 1 - 3
ทุกข้อไม่ตากว่
ํ า . จากคะแนนเต็ม
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมา
ใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การทีสนองความ
ต้องการของนักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิช าฯ การเงิ น และการธนาคาร มีก าร
ให้บริ ก ารปรึ ก ษาแก่นัก ศึก ษาโปรแกรมผ่านทาง
อาจารย์ที ปรึ กษา และได้จ ั ด บอร์ ดข้อ มู ล ทาง
การเงินและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการเงินด้วยกิ จกรรมของ
โปรแกรม พร้อมทังให้บริ การข่าวสารข้อมูลทีเป็ น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิ ช าฯ ควรเสริ มกิ จ กรรมเพื อพัฒ นา
นัก ศึ ก ษาให้ ม ากขึ น และควรให้ บ ริ การข้อ มู ล
ข่าวสารติดต่อสื อสารกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
อย่างต่อเนือง

จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
โปรแกรมวิชาฯ การเงิ นและการธนาคาร ยังขาด โปรแกรมวิชาฯ การเงินและการธนาคาร ควรเพิ ม
การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมา อัตรากําลังทีมีคุณภาพเพือช่วยจัดกิจกรรมโปรแกรม
ใช้พ ัฒ นาตรงตามความต้อ งการของนัก ศึ ก ษา
เนืองจากอัตรากําลังมีนอ้ ย

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้ อมูลอ้างอิง

3.1.1.
...

คําสังแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษา
บอร์ดข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน

...
...
3.1.3.2
3.1.4.1

ข้อมูลสือสังคมออนไลน์ของโปรแกรมวิชาฯการเงินและการธนาคาร
โครงการจัดฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
โครงการศึกษาดูงาน “ มหกรรมการเงิน
(Money Expo 2013) ”
โครงการอบรม “ ภาษีอากรใหม่ทีผูป้ ระกอบการควรรู”้

...

ข้อมูลสือสังคมออนไลน์ของโปรแกรม

...

โครงการอบรม “ ภาษีอากรใหม่ทีผูป้ ระกอบการควรรู”้

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
มหาวิทยาลัย
บอร์ดโปรแกรม
อาคารเรี ยนเอ
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
และเว็บไซด์
โปรแกรมวิชา
และเว็บไซด์
โปรแกรมวิชา
และเว็บไซด์

ตัวบ่ งชีที 3.2
:
ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี
:
อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 ส่วนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที โปรแกรมวิชาฯ มีแผนการจัด กิ จ กรรมการ
ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พัฒนาทักษะนักศึกษาและเสริ มประสบการณ์
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
ตรงทางธุ รกิจ ให้ก ับนักศึกษาโปรแกรมตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา
(เอกสารหมายเลข . . . )
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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2

มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกั ศึกษา

3

มีการส่งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู้ดา้ นการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีดําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริ ญญา
ตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตทีพึง
ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครื อข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่ วมกัน
มีการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อ
ปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษา

4

5
6

เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรื อ 4 ข้อ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ

โปรแกรมวิชาฯ มีการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพ การศึกษาแก่นกั ศึกษา
(เอกสารหมายเลข 3.2.2.1)
โปรแกรมวิชาฯ ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้
(เอกสารหมายเลข 3.2.3.1, 3.2.3.2 และ
...)

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน
โปรแกรมวิ ช าฯ การเงิ น และการธนาคาร มี
แผนการจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาทั ก ษะนั ก ศึ ก ษา
โปรแกรม มีก ารจัด กิจกรรมให้ความรู้ และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาและมี
การส่ งเสริ มการจัด กิ จ กรรมที นําความรู้ ด ้านการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาใช้ แต่ ย งั ขาดการ
สนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครื อข่ายทังภายในและ
ภายนอกโปรแกรม

แนวทางแก้ไข
โปรแกรมวิ ช าฯ การเงิ น และการธนาคาร ควร
สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายของนักศึกษาด้านการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาทังภายในและภายนอก
สถาบัน

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
...
3.2.2.1
3.2.3.1
...
...

ข้ อมูลอ้างอิง

แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของโปรแกรม
โครงการ “บายศรี สู่ขวัญการเงินและการธนาคาร”
โครงการ “บายศรี สู่ขวัญการเงินและการธนาคาร”
โครงการศึกษาดูงาน“วัดพระบาทนําพุ”
โครงการศึกษาดูงาน “ มหกรรมการเงิน
(Money Expo 2013) ”

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา
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องค์ประกอบที การวิจยั
ตัวบ่ งชีที .
:
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
โปรแกรมการเงิ น และการธนาคารไม่ มี
เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้านการวิจยั ของสถาบัน ระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องาน
และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
สร้ า งสรรค์เ ป็ นของโปรแกรม แต่ ได้ใ ช้
ระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ของคณะวิทยาการจัดการ โดย
กํา หนดไว้ใ นแผนยุทธศาสตร์ ข องคณะ
วิทยาการจัดการ หลักฐาน คือยุทธศาสตร์
คณะ (4.1.1.1.) เพือให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนของคณะจึ งมี ร องคณบดี เ ป็ นผูด้ ูแ ล
รับผิดชอบโดยตรง หลักฐาน คือ ภาระงาน
ของผูบ้ ริ หารคณะ (4.1.1.2.) และมีระบบ
การวิจยั หลักฐาน คือคู่มือระบบและกลไก
บริ หารงานวิจ ัยหรื องานสร้ างสรรค์ข อง
คณะวิทยาการจัดการ (4.1.1.3.)
2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั โปรแกรมการเงิ น และการธนาคารมี
การจัดการเรี ยนการสอน
การบูร ณาการกระบวนการวิ จ ัย กับ การ
จัดการเรี ยนการสอนในวิชา การวิเคราะห์
หลัก ทรั พ ย์ ห ลัก ฐาน เอกสารเกี ยวกั บ
งานวิจยั และ มคอ.3 (4.1.2.1.)
3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจ ัยหรื องานสร้างสรรค์ โปรแกรมการเงิ นและการธนาคาร
และให้ค วามรู้ ด ้า นจรรยาบรรณการวิ จ ัย แก่ อ าจารย์ ส่งเสริ มให้อาจารย์ในโปรแกรมไปอบรม
ประจําและนักวิจยั ประจํา
การทําวิจยั หลักฐาน เอกสารเกียวกับการ
เข้า อบรมของคณจารย์โ ปรแกรมการ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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4

มีก ารจัด สรรงบประมาณของสถาบัน เพือเป็ นทุ นวิจ ัย
หรื องานสร้างสรรค์

5

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี
- ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารวิ จ ัย ฯ หรื อหน่ ว ยวิ จ ัย ฯ หรื อศู น ย์
เครื องมือ หรื อศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาและสนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ งอํานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิ จ กรรมวิ ช าการที ส่ ง เสริ มงานวิ จ ัย ฯ เช่ น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อ าคัน ตุ ก ะหรื อศาสตราจารย์รั บ เชิ ญ
(visiting professor)

จัด การ( . . . .) และให้ค วามรู้ ด ้า น
จรรยาบรรณการวิจยั แก่อาจารย์ หลักฐาน
คู่มือจรรยาบรรณ ( . . . .)
โปรแกรม การเงิ น และการธนาคารไม่มี
การจัด สรรงบประมาณแต่ ข ออ้างอิงการ
สนับสนุ น งบประมาณจากมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เพือสนับสนุ นทุนวิจยั ไว้
ทุ ก ปี หลัก ฐาน คื อหน้ า เว็ บ ไซต์ ข อง
สถาบัน วิ จ ัย ฯ ( . . . .)และประกาศ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ย
ทุนอุดหนุนการวิจยั ( . . . )
โปรแกรม การเงิ น และการธนาคาร
สนับสนุ น พัน ธ์กิ จ ด้านการวิจ ัย หรื องาน
สร้างสรรค์โดยอ้างอิงดังต่อไปนี
- โปรแกรม การเงินและการธนาคารยังไม่
มีหน่วยวิจยั ฯ
- โปรแกรม การเงินและการธนาคารยังไม่
มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุ นการวิจยั ฯ
เ ป็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง แ ต่ ข อ อ้ า ง อิ ง ศู น ย์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เป็ นแหล่ ง ค้น คว้า
ข้อมูลสนับสนุ นการวิจยั ฯ หลัก ฐานหน้า
เว็บไซต์สาํ นักวิทยบริ การ ( . . . .)
- โปรแกรมการเงิ น และการธนาคารขอ
อ้างอิง สิ งอํานวยความสะดวกหรื อการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ มีห้องที
เก็ บ งานวิ จ ั ย และมี ร ะบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยควบคุ ม ในห้อ งปฏิบัติ ก ารวิจ ัย
ของสํานักวิทยบริ การมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลัก ฐาน ระบบการยืม -คืน หนังสื อของ
สํา นัก วิ ท ยบริ การมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
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( . . . .)
- มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมจัด งาน
วิ ช าการที ส่ ง เสริ มงานวิ จ ัย ฯ หลัก ฐาน
เอกสารเกี ยวข้องการจัด ประชุ มวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์( . . . .)
6
7
8

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ และ
ข้อ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุ นพันธ
กิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของสถาบัน
มีระบบและกลไกเพือสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
บนพืนฐานภูมิปัญญาท้องถินหรื อจากสภาพปั ญหาของ
สังคม เพือตอบสนองความต้องการของท้อ งถิ นและ
สังคมและดําเนินการตามระบบทีกําหนด

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

โปรแกรม การเงินและการธนาคารมีระบบ
และกลไกเพื อสร้ า งงานวิ จ ั ย หรื องาน
สร้ างสรรค์บนพืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ น
หรื อจากสภาพปั ญ หาของสัง คม ของใช้
ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แล ะ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมหลัก ฐาน
คื อ คู่ มื อ ระบบ ( . . . .) เว็บ ไซต์ ข อง
สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
( . . . .) เอกสารเกี ยวกั บ งานวิ จ ั ย
( . . . .)

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ มีการดําเนินการ... .....ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
หรื อ 7 ข้อ

คะแนน
....... .........คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ
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การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร มีการสนับสนุ น
ส่งเสริ มคณาจารย์ในการพัฒนาความรู้โดยมีการจัด
อบรมด้านวิจยั และมีการสนับสนุ นพันธ์กิจด้านการ
วิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
และสนับ สนุ น การวิ จ ัย ฯ มี ห้ องสมุ ด หรื อแหล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ มีสิ งอํานวยความ
สะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมวิชาการที
ส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้ างสรรค์ การจัด ให้มี ศาสตราจารย์
อาคั น ตุ ก ะหรื อศาสตราจารย์รั บเชิ ญ (visiting
professor)โดย การได้รั บการสนับสนุ น จากคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน
การจัด สรรทรั พ ยากร แหล่ งค้น คว้าต่ า ง ๆ เพื อ
สนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงานสร้ า งสรรค์ ใ ห้ แ ก่
คณาจารย์ และมีระบบและกลไกเพือสร้างงานวิจ ัย
หรื องานสร้ างสรรค์บนพืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ น
หรื อจากสภาพปัญหาของสังคม เพือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ นและสังคมและดําเนิ นการตาม
ระบบทีกําหนดโดยการใช้ระบบและกลไกร่ วมกับ
คณะวิ ท ยาการจัด การและมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม
จุดอ่อน

แนวทางเสริม
โปรแกรมการเงิ นและการธนาคาร โดยมีนโยบาย
สนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างนักวิจยั ของโปรแกรม การเงินและ
การธนาคารกับองค์กรภายนอกทังภาครัฐและเอกชน
และยังส่ งเสริ มให้มีนักวิจยั หน้าใหม่ของ การเงิ น
และการธนาคารจะจัดอบรมการทําวิจยั ในชันเรี ยน
และลงพืนทีเพือตอบสนองความต้องการของท้องถิ น
และสังคม อย่างต่อเนืองทังภายในและภายนอก

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
....
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.2.1.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.4.1.
4.1.4.2.
4.1.5. .
....
4.1.5. .
....
....
....

ข้ อมูลอ้างอิง

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
หน้าทีและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
คู่มือระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการ
จัดการ
เอกสารเกียวกับงานวิจยั และ มคอ. วิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์
โปรแกรมการเงิน
และการธนาคาร
เอกสารเกียวกับการเข้าอบรมของอาจารย์โปรแกรมการเงินและการธนาคาร โปรแกรมการเงิน
และการธนาคาร
คู่มือจรรยาบรรณคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
เว็บไซต์ของสถาบันวิจยั ฯ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจยั
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
หน้าเว็บไซต์สาํ นักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
ระบบการยืม-คืนหนังสือของสํานักวิทยบริ การมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
เอกสารในการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
คู่มือระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
คณะวิทยาการ
จัดการ
เว็บไซต์ของสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
เอกสารเกียวกับงานวิจยั
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
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ตัวบ่ งชีที .
:
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกสนับสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจ ัย โปรแกรม การเงิ นและการธนาคารยังไม่มี
หรื องานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อการ ระบบและกลไกสนั บ สนุ น การเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีการ ผลงานวิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ ใ นการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุม ประชุ มวิชาการหรื อการตี พิมพ์ในวารสาร
วิช าการหรื อการตี พิม พ์ใ นวารสารระดับ ชาติ ห รื อ ระดับชาติหรื อนานาชาติ เป็ นของโปรแกรม
นานาชาติ
เองแต่ ใ ช้ ระบบและกลไกฯของคณะ
วิทยาการจัดการและระบบและกลไกฯของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักฐาน คู่มือ
ระบบฯคณะวิทยาการจัดการ ( . . . .) หน้า
เว็บไซต์ข องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
( . . . .)
2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ โปรแกรม การเงิ นและการธนาคารยังไม่มี
สังเคราะห์ค วามรู้ จ ากงานวิ จ ัยหรื องานสร้ างสรรค์ ระบบและกลไกการรวบรวม คั ด สรร
เพื อให้ เ ป็ นองค์ ค วามรู้ ที คนทั วไปเข้า ใจได้ และ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
หรื องานสร้างสรรค์ แต่ใช้ระบบและกลไกฯ
ของคณะวิทยาการจัด การ หลัก ฐาน คู่มื อ
ระบบระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์ ( . . . .)
3 มี ก ารประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่ องค์ค วามรู้ จ าก โปรแกรม การเงิ น และการธนาคารมีก าร
งานวิ จ ัย หรื องานสร้ า งสรรค์ที ได้จ ากข้อ 2 สู่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู้จาก
สาธารณชนและผูเ้ กียวข้อง
งานวิ จ ัย หรื องานสร้ างสรรค์ที ได้ โดยใช้
ระบบและกลไกของคณะวิทยาการจัด การ
หลัก ฐาน คื อ หน้า เว็บ ไซต์ค ณะวิ ท ยาการ
จัดการ( . . . .)
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4

5

มีการนําผลงานงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้ โปรแกรม การเงินและการธนาคารมีการนํา
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริ ง ผลงานงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
จากหน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริ งจากหน่วยงานภายนอกคือ
สถาบันการเงินธนาคารพาณิ ชย์( . . . .)
มีร ะบบและกลไกเพือช่ว ยในการคุ ้มครองสิ ทธิ ของ โปรแกรม การเงินและการธนาคารยังไม่มี
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ และ ระบบและกลไกเพือช่วยในการคุม้ ครอง
ดําเนินการตามระบบทีกําหนด
สิทธิของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที
นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบ
ทีกําหนดแต่ใช้ ระบบและกลไกฯของคณะ
วิทยาการจัดการและระบบและกลไกฯของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักฐาน คู่มือ
ระบบฯคณะวิทยาการจัดการ ( . . . .) หน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
( . . . .)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ข้อ มีการดําเนินการ..... ..ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน
......... .....คะแนน

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
....

ข้ อมูลอ้างอิง

คู่มือระบบฯคณะวิทยาการจัดการ

4.2.1.2.

หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.2.2.1.

คู่มือระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์
เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ

4.2.3.1.
....

หนังสือการรับรองการใช้ประโยชน์

....

คู่มือระบบฯคณะวิทยาการจัดการ

....

หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตัวบ่ งชีที 4.

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
คณะวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
โปรแกรมการเงิน
และการธนาคาร
คณะวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

:

เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจยั ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชี
:
ปัจจัยนําเข้ า
การเก็บข้ อมูล
:
ปี งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
เป็ นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็ น กลุ่มสาขาวิชา
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
= 6 , บาทขึนไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน
ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม
= 5 , บาทขึนไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน
ทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

= 25,

บาทขึนไปต่อคน

สู ตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา

2. แปลงจํานวนเงินทีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม
คะแนนทีได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอกx 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีกําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

สรุปคะแนนทีได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนทีได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลียของคะแนนทีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
วิชา
2. คะแนนทีได้ในระดับสถาบัน= ค่าเฉลียของคะแนนทีได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
ข้ อ เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 จํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายใน บาท
และนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายนอก -บาท
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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รวมจํานวนเงินสนับสนุนทังหมด บาท
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯต่ออาจารย์ประจํา บาท
คะแนนทีได้ คะแนน
หมายเหตุ ให้จาํ แนกในระดับโปรแกรมวิชา
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
, บาท

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

จุดอ่อน
การทุนวิจยั ทังภายในและภายนอกโปรแกรม การเงิน
และการธนาคารไม่บรรลุตามเป้ าหมายนันมาจาก
หลายสาเหตุ ซึงประการสําคัญอีกประการหนึ งอาจ
เกิ ดจาก อาจารย์ในโปรแกรมมีจ าํ นวนน้อยและมี
ภาระด้านการสอนมาก

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม

แนวทางแก้ไข
โปรแกรม การเงินและการธนาคารส่งเสริ มนโยบาย
สนับสนุนนโยบายคณะวิทยาการจัดการและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างนักวิจยั ของโปรแกรม การเงินและ
การธนาคารกับองค์กรภายนอกทังภาครัฐและเอกชน
จะจัด อบรมการทําวิ จ ัยและลงพืนที อย่างต่ อเนื อง
เพื อพัฒ นาความรู้ ด ้ า นงานวิ จ ั ย และส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ไปทํางานวิจยั ทังภายในและ
ภายนอกคณะฯ และช่วยหาแหล่งทุนวิจยั ใหม่ ๆ ให้
อาจารย์ในคณะ

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้ อมูลอ้างอิง

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

องค์ประกอบที การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชีที .
ประเภทของตัวบ่งชี
การเก็บข้ อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
เกณฑ์มาตรฐาน

:
:
:
:
:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ
ปี การศึกษา
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป

ผลการดําเนินงาน

. มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการตามระบบทีกําหนด

โปรแกรมการเงินและการธนาคาร มีแผนด้านการ
ให้บ ริ การทางวิ ช าการแก่ สัง คมโดยอาจารย์ใ น
โปรแกรมได้รั บ เชิ ญ ไปให้ บ ริ การวิ ช าการแต่
โปรแกรมวิ ช าฯ ยัง ไม่ ไ ด้ด ํา เนิ น การจัด บริ การ
วิชาการแก่สงั คมเอง และได้ใช้ระบบและกลไกการ
บริ ก ารทางวิชาการของคณะ (เอกสารหมายเลข
. . . เอกสารหมายเลข . . . และเอกสาร
หมายเลข . . . )
. มีการบรู ณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คม โปรแกรมการเงินและการธนาคาร มีการบรู ณาการ
กับการเรี ยนการสอน
งานบริ การทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรี ยนการ
สอนได้แก่จ ัด อบรมบริ ก ารทางวิชาการเรื องภาษี
อากรธุรกิจใหม่ทีผูป้ ระกอบการควรรู้และโครงการ
จิตอาสาพระบาทนําพุ (เอกสารหมายเลข . . .
และเอกสารหมายเลข . . . )
. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คม โปรแกรมการเงินและการธนาคาร มีการบรู ณาการ
กับการวิจยั
งานบริ การทางวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การวิ จ ั ย
ประชาสั ม พั น ธ์ ง านวิ จ ั ย ที เว็ บ ไซต์ ข องคณะ
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. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการ
งานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั
. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณา
การงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

(เอกสารหมายเลข . . . )
มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงาน
บริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอน
โดยดูจากผลการประเมินของผูเ้ ข้าร่ วมอยู่ในระดับ
มาก (เอกสารหมายเลข . . . )
โปรแกรมการเงินและการธนาคารมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
มคอ. (เอกสารหมายเลข . . . )

:

คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้ าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ข้อ
5 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน
คะแนน
5

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

วิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
รายการหลักฐาน
หมายเลข
ข้ อมูลอ้างอิง
.1.1.1
แผนกลยุทธ์โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ(การเงิน

หน่ วยงานหรือแหล่งของข้ อมูล
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
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...
.1.1.3
...
...
...
...
...
ตัวบ่ งชีที 5.2
ประเภทของตัวบ่งชี
การเก็บข้ อมูล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
เกณฑ์มาตรฐาน

และการธนาคาร)
หนังสือขอเชิญประชุม
คู่มือระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการ
จัดอบรมบริ การทางวิชาการเรื องภาษีอากรธุรกิจ
ใหม่ทีผูป้ ระกอบการควรรู้
โครงการจิตอาสาพระบาทนําพุ
ประชาสัมพันธ์งานวิจยั ทีเว็บไซต์ของคณะ
ผลการประเมินของผูเ้ ข้าร่ วม
มคอ.
:
:
:
:
:

โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
กระบวนการ
ปี การศึกษา
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

เกณฑ์มาตรฐานทัวไป
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรื อ
ภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่ ว ยงาน
วิชาชีพเพือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริ ก ารทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพือ
การเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรื อภาคเอกชน หรื อภาครั ฐ หรื อ
หน่วยงานวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมการเงินและการธนาคารได้การสํารวจความ
ต้องการของศิษย์เก่าและหน่วยงานเอกชนเพือจัดอบรม
บริ การทางวิ ช าการเรื องภาษี อากรธุ รกิ จใหม่ ที
ผูป้ ระกอบการควรรู้(เอกสารหมายเลข . . . )

โปรแกรมการเงินและการธนาคารมีค วามร่ ว มมือด้าน
บริ การทางวิชาการเพือการเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อ
หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ โดยมี ห นั ง สื อ ขอบคุ ณ (เอกสาร
หมายเลข . .2. )
3. มีก ารประเมิ น ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบ โปรแกรมการเงินและการธนาคารได้มีการประเมินผล
ของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
การอบรมผูเ้ ข้าร่ ว มอบรมผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก(3.85) (เอกสารหมายเลข . . . )
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4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา โปรแกรมการเงินและการธนาคารได้ประชุมอาจารย์ใน
ร ะ บ บ และ ก ลไ ก หรื อกิ จ ก ร ร ม ก า ร โปรแกรมวิชาเพือนําผลการประเมินจากการจัดอบรมมา
ให้บริ การทางวิชาการ
พัฒนากิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการในครังต่อไป
(เอกสารหมายเลข . . . )
5. มีการพัฒ นาความรู้ทีได้จ ากการให้บริ การ โปรแกรมการเงิ น และการธนาคารได้น ําเอกสารการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร อบ ร ม แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร จั ด อ บ ร ม
ภายในสถาบันและเผยแพร่ สู่สาธารณชน ประชาสัมพัน ธ์ทีเว็บไซต์ข องคณะ(เอกสารหมายเลข
...)
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ 3
ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้ าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ข้อ
ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน
คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

วิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน
หมายเลข
. .1.1

ข้ อมูลอ้างอิง
หน่ วยงานหรือแหล่งของข้ อมูล
แบบการสํา รวจความต้องการของศิษ ย์เก่ าและ โปรแกรมการเงินและการธนาคาร

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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...
...
...
...

หน่วยงานเอกชนเพือจัดอบรมบริ การทางวิชาการ
หนังสือขอบคุณในความอนุเคราะห์บุคลากร
ผลการประเมินผลการอบรม
รายงานการประชุมโปรแกรมการเงินและการ
ธนาคาร
เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ

โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
โปรแกรมการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

องค์ประกอบที การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีที .
:
ระบบและกลไกการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
อ.ดร.ร่ มเกล้า ศิลธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
วัฒ นธรรม และดํา เนิ น การตามระบบที มีก ารกําหนดแผนด้า นการทํานุ บาํ รุ ง ศิลปวัฒ นธรรมที
กําหนด
ชัดเจนร่ วมกันกับคณะและได้กาํ หนดแผนการดําเนิ นงาน
ด้า นการทํา นุ บ ํา รุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมไว้ใ นยุ ท ธศาสตร์
โปรแกรมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ข องคณะ
และมีระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของ
คณะเป็ นแนวทางการดํา เนิ น งานและดํา เนิ น งานตาม
ระบบ โปรแกรมฯ ได้กาํ หนดกิจกรรมและโครงการทีเป็ น
ประโยชน์ ส อดคล้อ งกั บ แผนงานและมี ก ารดํา เนิ น
กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื องมี โ ครงการและกิ จ กรรมซึ ง
สอดคล้องกับแผนงาน (เอกสารหมายเลข . . . . . .
. . . . . . และ . . . )
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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2

3

4

5

6

มีก ารบู ร ณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะ โปรแกรมวิชาฯ มีก ารบูรณาการงานด้านการทํานุ บาํ รุ ง
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอน ศิลปวัฒนธรรมกับภาระงานสอนด้วย เช่น วิชาการเตรี ยม
และกิจกรรมนักศึกษา
ฝึ กวิชาชีพทางการเงิน
(เอกสารหมายเลข .1.2. )
มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้าน -มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทํานุบาํ รุ ง
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ลป ะ แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนลงใน เฟสบุ๊ค
สาธารณชน
โปรแกรมวิชาฯ (เอกสารหมายเลข .1.3. )
มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณา มีการประเมินผลความสําเร็ จทุกโครงการอยูใ่ นรู ปเล่ม
การงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการประกันคุณภาพโครงการ (เอกสาร
กับการจัด การเรี ยนการสอนและกิ จ กรรม หมายเลข . .4. )
นักศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงาน
ณาการงานด้ า นทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและ ด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยน
วัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและ การสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น แนวการจัดการเรี ยน
กิจกรรมนักศึกษา
วิชาการเตรี ยมฝึ กวิชาชีพทางการเงิน
(เอกสารหมายเลข 6.1.5.1)
มีก ารกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุ ณภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ น
ทียอมรับในระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรื อ 6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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จุดแข็ง
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิ จ (การเงิ นและการ
ธนาคาร) มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้าน
ทํานุบาํ รุ ง การนําผลประเมินไปปรับปรุ งการบูรณา
การงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัด การเรี ยนการสอนและกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา การ
กําหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นทียอมรับในระดับชาติ
จุดอ่อน

แนวทางเสริม

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ข้ อมูลอ้างอิง
6.1.1.1 คู่มือนักศึกษาโปรแกรม
...
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรม
6.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
6.1.1.4 ระบบและกลไกลการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของคณะ
6.1.1.5 แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของโปรแกรม
6.1.2.1 แนวการจัดการเรี ยนวิชาการเตรี ยมฝึ กวิชาชีพทางการเงิน
6.1.3.1 รู ปกิจกรรมเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมในเฟสบุ๊ค
6.1.4.1 รายงานผลการประกันคุณภาพโครงการ “บายศรี สู่ขวัญ
การเงินและการธนาคาร
6.1.5.1 แนวการจัดการเรี ยนวิชาการเตรี ยมฝึ กวิชาชีพทางการเงิน

หน่ วยงานหรือแหล่งของข้ อมูล
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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องค์ประกอบที ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชีที 9.
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
อ.ดร.ร่ มเกล้า ศิลธรรม
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป :
ข้ อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพ โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) มี
การศึกษาภายในทีเหมาะสมและสอดคล้อง ระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในที
กับ พัน ธกิ จ และพัฒ นาการของสถาบั น เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของ
ตังแต่ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า สถาบัน โดยกํา หนดไว้ใ นคู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพ
และดําเนินการตามระบบทีกําหนด
การศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 5 แผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะ
วิทยาการจัด การและแผนยุทธศาสตร์ โ ปรแกรมวิชา ฯ
(เอกสารหมายเลข . . . , . . . และ . . . )
2 มีก ารกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) มี
เรื องการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน การกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื องการประกัน
โดยคณะกรรมการระดับ นโยบายและ คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการเผยแพร่ หรื อกําหนดไว้
ผูบ้ ริ หารสูงสุดของสถาบัน
ในคู่ มื อ ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี และแผนยุทธ์ศาสตร์โปรแกรมวิชาฯ
(เอกสารหมายเลข . . . , . . . และ9.1.2.3)
3 มีการกําหนดตัวบ่งชีเพิ มเติมตามอัตลักษณ์ โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิ จ(การเงิน และการธนาคาร)มี
ของสถาบัน
การกําหนดตัวบ่งชีเพิ มเติมตามอัตลักษณ์ของโปรแกรมฯ
โดยเผยแพร่ ในคู่มือนักศึกษาซึงได้กาํ หนดไว้ในปรัชญา
ของโปรแกรมฯ (เอกสารหมายเลข . . . )
4 มีก ารดําเนิ น งานด้านการประกัน คุ ณ ภาพ โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิ จ(การเงิน และการธนาคาร)มี
การศึกษาภายในทีครบถ้วน ประกอบด้ว ย การดําเนินงานจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
) การควบคุม ติดตามการดําเนิ นงาน และ ทีครบถ้วน ประกอบด้วย
ประเมิ น คุ ณ ภาพ ) การจัด ทํา รายงาน ) มีก ารควบคุม ติ ดตามการดําเนิ น งานและประเมินผล
ประจํา ปี ที เป็ นรายงานประเมิ น คุ ณ ภาพ คุณภาพ คือ คําสั งแต่งตังคณะกรรมการด้านการประกัน
เสน อต่ อสภาสถา บั น และ สํ า นั ก งา น คุณ ภาพโปรแกรมในคู่มือประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ปี
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5

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม
กํา หนดเวลา โดยเป็ นรายงานที มี ข ้อ มู ล
ครบถ้ว นตามที สํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ ) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบัน
มีก ารนําผลการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และส่ งผลให้
มีการพัฒนาผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี

6

มีร ะบบสารสนเทศที ให้ข ้อมูล สนับ สนุ น
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในครบ
ทัง องค์ประกอบคุณภาพ

7

มีส่ว นร่ ว มของผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ยในการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเฉพาะ
นัก ศึกษาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต และผูใ้ ช้บริ ก ารตาม
พันธกิจของสถาบัน

8

มีเครื อข่ ายการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ดา้ นการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่ วมกัน

9

มี แ นวปฏิ บัติ ที ดี ห รื องานวิ จ ัย ด้ า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที ส่ วนงาน
พัฒ นาขึ น และเผยแพร่ ให้ห น่ ว ยงานอื น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์

2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.4.1 )
) มีก ารจัด ทํารายงานประจําปี ที เป็ นรายงานประเมิ น
คุณภาพเสนอต่อคณะ(เอกสารหมายเลข 9.1.4.2)
) มี ก ารนํา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปจัด ทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม
(เอกสารหมายเลข . . . )
1) มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี
2554 มาปรับปรุ งการดําเนินงานตามตัวบ่งชี โดยจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี 2555
(เอกสารหมายเลข . .5. )
2) แผนปฏิบตั ิการปี 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1.5.2)
-ทางโปรแกรมได้มรี ะบบสารสนเทศทีให้ขอ้ มูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการเชือมโยง
กับคณะในการจัดทําเว็บไซด์คุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข . .6.1)
-ทางโปรแกรมได้มสี ่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ ช้
บัณฑิต และผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบัน การให้
ความรู้ดา้ นคุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข . .7.1)
มีความร่ วมมือกับกลุ่มราชภัฏตะวันตก โปรแกรมวิชา ฯ
มีเครื อข่ายการแลกเปลียนเรี ยนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่ วมกัน(เอกสาร
หมายเลข . .8.1)
-

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

54

เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ
4 หรื อ 5 หรื อ ข้อ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
มีการดําเนินการ6ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรื อ ข้อ
คะแนน
คะแนน

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิ ช าบริ หารธุ ร กิ จ (การเงิ น และการ
ธนาคาร) มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และเพือนําผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนิ น งานตามตัว บ่งชีของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี
จุดอ่อน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ข้อ
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

แนวทางเสริม

แนวทางแก้ไข

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ข้ อมูลอ้างอิง
9.1.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรม
9.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
9.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์โปรแกรม
9.1.2.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.2.2 แผนปฏิบตั ิการประจําปี
. . .3 แผนปฏิบตั ิการประจําปี และแผนยุทธ์ศาสตร์โปรแกรมวิชาฯ
9.1.3.1 คู่มือนักศึกษาโปรแกรม

หน่ วยงานหรือแหล่งของข้ อมูล
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
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9.1.4.1
9.1.4.2
9.1.4.3
9.1.5.1
...
9.1.6.1
9.1.7.1
9.1.8.1

คําสังแต่งตังคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพโปรแกรม
รายงานการประเมินตนเองงวด 6 เดือน
รายงานการประเมินตนเอง3 ปี ย้อนหลัง
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี
แผนปฏิบตั ิการปี
เว็บไซด์คณะฯ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
คําสังแต่งตังผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
รายงานผล โครงการภาวะผูน้ าํ กับการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัย
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
โปรแกรมวิชาฯและคณะ
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องค์ประกอบที นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา ดี ( D)”
ตัวบ่ งชีที 10.1
:
การบริหารจัดการสถานศึกษา ดี ( D)
ประเภทของตัวบ่งชี :
กระบวนการ
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
อ.ดร.ร่ มเกล้า ศิลธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
:
เกณฑ์มาตรฐานทัวไป
ผลการดําเนินงาน
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
- โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ฯ มี ก า ร ว า ง แผ น พั ฒ น า
สถานศึกษา ดี ( D) และส่งเสริ มสนับสนุนทัง
สถานศึ ก ษาตามแนวนโยบายสถานศึ ก ษา ดี
ทรัพยากร สิ งอํานวยความสะดวก และบุคคล
( D) พร้ อมส่ งเสริ มสนับสนุ น ทังทรั พยากร สิ ง
อํานวยความสะดวกและบุคคล
(เอกสารหมายเลข . . . )
2. จัดการเรี ยนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้าน - โปรแกรมวิชาฯ ได้ด ําเนิ น กิ จ กรรมเสริ ม การ
คุณธรรม จริ ยธรรมและด้านภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด เรี ยนรู้ ด้ า นประชาธิ ปไตย ด้ า นคุ ณธรร ม
จริ ยธรรมและด้านภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด
(เอกสารหมายเลข . . . )
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ความรู้และทักษะการปฏิบตั ิงานเพือการพัฒนา
สถานศึกษา ดี ( D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา ดี ( D)
5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรื อมีนวัตกรรม - โปรแกรมวิชาฯ ได้ดาํ เนิ นการกํากับ ติดตามให้
ส่งเสริ มให้การดําเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
สถานศึก ษาพัฒ นาหรื อ มีน วัต กรรมส่ งเสริ มให้
สถานศึกษา ดี ( D)
การดําเนิ นงานเป็ นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา
ดี ( D)รายงานผลการดําเนินโครงการ โดยมีการ
นําเสนอในทีประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชา
ฯ (เอกสารหมายเลข . . . )
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:
คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน
คะแนน

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
บรรลุ

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
.1. .
. .2.
. .5.

ข้ อมูลอ้างอิง

หน่ วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชาฯ ปี การศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาฯ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานวัดพระบาทนําพุ 5
โปรแกรมวิชาฯ
รายงานผลการดําเนินโครงการ โดยมีการนําเสนอในทีประชุม
โปรแกรมวิชาฯ
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ
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ตัวบ่ งชีที . :ผลทีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย ดี ( D) มีความรู้ เจตนคติทีดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทัง ด้ าน
ประเภทของตัวบ่งชี :
ผลผลิต
การเก็บข้ อมูล
:
ปี การศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี
:
อ.ดร.ร่ มเกล้า ศิลธรรม
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน
มีการดําเนินการ ด้าน
ผลการดําเนินงาน

คะแนน
-

คะแนน
มีการดําเนินการ ด้าน

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ ด้าน

ข้ อมูลพืนฐาน
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดี ( D) ด้านการส่งเสริ ม
ประชาธิปไตย
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดี ( D) ด้านการส่งเสริ มให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย (เอกสารหมายเลข .2.1.1)

จํานวน
0
1

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดี ( D) ด้านการส่งสร้าง
ภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (เอกสารหมายเลข .2.1.2)
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ ด้าน
มีการดําเนินการ 2 ด้าน

คะแนน
คะแนน

1

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์ จดุ แข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชาฯ ได้ด าํ เนิ นกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ โปรแกรมวิชาฯ ควรดําเนินกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้
ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและด้าน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและด้าน
ภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด
ภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนือง
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จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
โปรแกรมวิชาฯ ควรนํานักศึกษาเข้าร่ วมกิ จกรรม
เสริ มการเรี ยนรู้ด ้านประชาธิ ปไตย ด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรมและด้านภูมิคุ ้มกันภัยจากยาเสพติ ดอย่าง
ต่อเนือง

วิธีปฏิบตั ทิ ีดี/นวัตกรรม
.....................................................................................................................................................................
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
...
. . .2

ข้ อมูลอ้างอิง

รายงานผลการดําเนินโครงการ “บายศรี ส่ขู วัญการเงินและการ
ธนาคาร”
รายงานผลการดําเนินโครงการศึกษาดูงานวัดพระบาทนําพุ

หน่ วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล
โปรแกรมและบอร์ด
โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมและบอร์ด
โปรแกรมวิชาฯ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

60

ส่ วนที 3 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ตารางที . : ผลการประเมินรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี (ส. )

ตัวบ่งชีคุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
, บาท

ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที
ตัวบ่งชีที

.
.
.
.
.
.

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ด้าน

ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตัง
(% หรื อ
ตัวหาร
สัดส่วน)
ข้อ ( , , , , , )

ข้อ(1,2,3,4,5)
ข้อ(1,2,3,4,6,7)
3 ข้อ(1,2,5)
4 ข้อ(1,2,3,4)
5 ข้อ(1,2,3,4,5)
3 ข้อ(1.2.3)
6 ข้อ(1,2,3,4,5,8)
5 ข้อ(1,2,3,4,5)
0 บาท
บาท
15,000 บาท
5 ข้อ(1,2,3,4,5)
5 ข้อ(1,2,3,4,5)
5 ข้อ(1,2,3,4,5)
6 ข้อ(1,2,3,4,5,8)
3 ข้อ(1,2,5)
2 ด้าน

บรรลุ
เป้ าหมาย
=บรรลุ
=ไม่บรรลุ
/
/
/
X
X
/
X
/
/
X

คะแนน
ประเมิน

/
/
/
/
X
/

5
5
5
3
3
3

4
3
4
3
3
4
5
0

หมายเหตุ..ผลการดําเนินงานทีเป็ นข้อ ให้ระบุดว้ ยว่าได้ขอ้ อะไรบ้าง เช่น ตัวบ่งชีที . มีผลการดําเนินงาน ข้อ
(,,,,)

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

61

ตารางที . : สรุ ปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชีของ สกอ.
ผลการประเมิน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
องค์ประกอบ
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
สกอ.
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
คุณภาพ
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที
คะแนน
การดําเนินงานดี
องค์ประกอบที
ดี
องค์ประกอบที
พอใช้
องค์ประกอบที
พอใช้
องค์ประกอบที
ดีมาก
องค์ประกอบที
ดีมาก
องค์ประกอบที
พอใช้
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี
ของทุกองค์ประกอบ

ไม่นาํ ตัวบ่งชี สมศ.
ที มาคํานวณ

ผลการดําเนินงานดี

.

ตารางที . : สรุ ปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชีของ สกอ. สมศ. และ รัฐบาล
สมศ.
รัฐบาล
องค์ประกอบคุณภาพ
สกอ.
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
คะแนนทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

.

รวมทุกตัวบ่ งชี

.

ตารางที . : ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (ส. )
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ผลการประเมิน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ผลการดําเนินงานดี

คะแนน
การประเมินเฉลีย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
องค์ประกอบที
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี
ของทุกองค์ประกอบ

P

O

รวม

.

.

หมายเหตุ

ตารางที . : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ผลการประเมิน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

คะแนน
การประเมินเฉลีย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

หมายเหตุ

รวม

. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
. มาตรฐานด้านการบริ หาจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ
การบริ หารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริ หารการอุดมศึกษา
. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้
รวม
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
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ตารางที.... : ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ
คะแนน
การประเมินเฉลีย

มาตรฐานอุดมศึกษา
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย
ด้านกระบวนการ
ภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการ
เรี ยนรู ้และนวัตกรรม
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี
ของทุกมุมมอง

หมายเหตุ

ไม่นาํ ตัวบ่งชี สมศ.
ที มาคํานวณ

ตารางที..... : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนน
การประเมินเฉลีย
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
. - . การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
. - . การดําเนินงานระดับพอใช้
. - . การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา
( )ด้านกายภาพ
( )ด้านวิชาการ
( )ด้านการเงิน
( )ด้านการบริ หาร
จัดการ
เฉลียรวมตัวบ่งชี
มาตรฐานที
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

หมายเหตุ

ไม่นาํ ตัวบ่งชี สมศ.
ที มาคํานวณ
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.มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
( )ด้านการผลิตบัณฑิต
( )ด้านการวิจยั
( )ด้านการให้บริ การ
( )ด้านการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลียรวมตัวบ่งชี
มาตรฐานที
เฉลียรวมทุกตัวบ่งชี
ของทุกมาตรฐาน
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ภาคผนวก
(ข้อมูลพืนฐาน คําสังแต่งตัง และเอกสารอืนๆ)
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ข้อมูลพืนฐาน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทีเปิ ดสอนทังหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโททีมีเฉพาะแผน ก
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโททีมีเฉพาะแผน ข
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท ทีมีทงแผน
ั
ก และ แผน ข อยูใ่ นเอกสาร
หลักสูตรฉบับเดียวกัน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริ ญญาโท แผน ก ทีมีนกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนในแผน ก
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก ทีมีนกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยน

หลักสูตร

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

หลักสูตร

หลักสูตร

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเปิ ดสอนทังหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเปิ ดสอนและได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทังหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
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- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทียังไม่ได้รับอนุมตั ิตาม
กรอบ TQF แต่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทีได้รับอนุมตั ิตามกรอบ TQF ทีมี
ผลการประเมินตามตัวบ่งชีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีทีกําหนดใน
แต่ละปี )
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
- -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทังหมดทีได้รับอนุมตั ิตามกรอบ TQF ทีมี
ผลการประเมินตามตัวบ่งชีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก

หลักสูตร

หลักสูตร

(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีมีความร่ วมมือในการพัฒนา
และบริ หารหลักสูตรกับภาครัฐหรื อภาคเอกชนทีเกียวข้องกับวิชาชีพ
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ของหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมดทุกระดับการศึกษา

= 152 คน
-

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับอนุปริ ญญา

คน

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับ ป.บัณฑิต

-

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญา
โท (แผน ก)
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญาโท
(แผน ข)

-

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง

-

- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทังหมด – ระดับปริ ญญาเอก
(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด รวมทังทีปฏิบตั ิงานจริ ง
และลาศึกษาต่อ

-

-

= คน

- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบตั ิงานจริ ง

คน

- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทีลาศึกษาต่อ
(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า

คน
= คน
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- -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
(สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกปี การศึกษา
ทีผ่านมา (กรณี ทีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็ นค่าการเพิ มขึนของร้อย
ละฯ)

คน

(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งอาจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไม่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ) ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า

= คน

%

คน
คน
= คน
1 คน
= 1 คน
1
-

(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
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- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
- -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
(สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปี
ทีผ่านมา
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก

50 %
=

คน

152 คน

(สกอ.) จํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ทีจัดบริ การให้นกั ศึกษา
(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที
มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การห้องสมุดและแหล่ง
เรี ยนรู้อืนๆ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการ
ใช้งานแก่นกั ศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การด้านกายภาพที
เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริ การสิ งอํานวยความ
สะดวกทีจําเป็ นอืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรื อจัดบริ การด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
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(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริ การสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริ เวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนและสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (เทียบจากคะแนน
เต็ม 5) เฉลียทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริ ญญา
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขันสูง
- -(สกอ.) ระดับปริ ญญาเอก
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทงหมด
ั
(ทีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีตอบแบบสํารวจเรื องการมี
งานทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหลังสําเร็ จ
การศึกษา (ไม่นบั รวมผูท้ ีประกอบอาชีพอิสระ)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีมีกิจการของตนเองทีมี
รายได้ประจําอยูแ่ ล้ว
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีอุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีเกณฑ์ทหาร
(สมศ.) เงินเดือนหรื อรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
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ปริ ญญาตรี ทีได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทงหมด
ั
(ทีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททังหมด (ทีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทังหมด (ทีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนทีได้จากการประเมินบัณฑิต ตาม
กรอบ TQF
(REPORT) จํานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ทังหมด
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(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีมีต่อบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจยั ทีเป็ นผลจากวิทยานิพนธ์ หรื อ
บทความจากสารนิพนธ์ หรื อบทความจากศิลปะนิพนธ์ [ผลงานของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทีผ่านการ
กลันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่ วมเป็ น
กรรมการพิจารณาด้วย]
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึง
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรื อมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ที
เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ระดับสถาบันหรื อจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมด (ปี
การศึกษาทีเป็ นวงรอบประเมิน)
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(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจยั จากวิทยานิพนธ์ ทีตีพมิ พ์
เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรื อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความทีนับ
ในค่านําหนักนี จะต้องไม่นบั ซํากับค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีมีชือปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนับ
ในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีมีชือปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที
นับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีมีชือ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื อ I
SI หรื อ Scopus (จํานวนบทความทีนับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ
กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีเผยแพร่ (ผลงานของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ระดับสถาบันหรื อจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ทีได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทังหมด (ปี
การศึกษาทีเป็ นวงรอบประเมิน)
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(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การข้อมูลข่าวสารที
เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5)
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทีได้รับความรู้ดา้ น
จรรยาบรรณการวิจยั
(สกอ.) จํานวนผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีมีการยืนการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทีปฏิบตั ิงานจริ ง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษา
ต่อ)
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนนักวิจยั ประจําทีปฏิบตั ิงานจริ ง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษา
ต่อ)
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- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทีลาศึกษาต่อ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สกอ.) จํานวนนักวิจยั ประจําทีลาศึกษาต่อ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรื อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความทีนับ
ในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ทีมีชือปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนับในค่า
นําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีมีชือปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที
นับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีมีชือ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื อ I
SI หรื อ Scopus (จํานวนบทความทีนับในค่านําหนักนี จะต้องไม่ซาํ
กับทีนับในค่านําหนักอืนๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
สถาบันหรื อจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ประโยชน์
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคุณภาพ
- -(สมศ.) บทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
- -(สมศ.) บทความวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
- -(สมศ.) ตําราหรื อหนังสือทีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิทีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ นงาน)
- -(สมศ.) ตําราหรื อหนังสือทีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรื อ
ตําราหรื อหนังสือทีมีคุณภาพสูงมีผทู้ รงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ นงาน)
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการตามแผนทีสภา
สถาบันอนุมตั ิ
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ทีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการเรี ยนการสอน
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ทีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจยั
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ทีนํามาใช้ในการ
พัฒนา ทังการเรี ยนการสอนและการวิจยั
(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทีเกียวกับ
ประเด็น ๑ – ๔ ไม่ตากว่
ํ า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
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(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการทีสภา
สถาบันแต่งตัง (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกียวกับการ
ปฏิบตั ิงานของสถาบันทีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริ ญญาโททีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกทีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนทีได้จากการประเมินบัณฑิตทีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ ทังหมด
(สมศ.) ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิตทีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเกียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรื อความเชียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาต่างประเทศทังหมด
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาเกาหลี
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาเขมร
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาจีนกลาง
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาญีปุ่ น
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาทมิฬ
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาพม่า
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาฟิ ลิปิโน
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษามลายู
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษามาเลย์
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาลาว
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาเวียดนาม
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาอังกฤษ
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายทีใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอืนๆ
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทีกําหนดทังหมด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเกาหลีทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเขมรทีกําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ตากว่
ํ า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีนกลางทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาญีปุ่ นทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาทมิฬทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาพม่าทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาฟิ ลิปิโนทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามาเลย์ทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามลายูทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาลาวทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตากว่
ํ า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเวียดนามทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ตํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียทีกําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายทีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อืนๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
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ส่งเสริ มประชาธิปไตย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริ มให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
สร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

1 โครงการ
โครงการ
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คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 329/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 วา
ดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให
เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุ ณภาพการศึกษาจากต นสัง กัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ นงานดา นการ
จัดการความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบัน
ฯ ประจําปการศึกษา 2555 ดังนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
5. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
6. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
7. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
8. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
9. นายศักดิส์ กุล
คลังชะนัง
10. นางฉวีวรรณ
สีสุข
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย
แสงสุขเอีย่ ม
2. อาจารยชลิดา
ตระกูลสุนทร
3. อาจารยดร.อรุณรัตน
สัณฐิติกวินสกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรตั นา
เศรษฐชาญวิทย
5. อาจารยกมลพร
สวนทอง
6. อาจารยสุธดิ า
ทิพยโส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. อาจารยวนิดา
ไชยชนะ
8. อาจารยผาณิต
ลักษมีธนสาร
9. อาจารยธานิล
มวงพูล
10. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช
11. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
12. นางสุกัญญา
ทับทิม
13. นายธนพล
สุนทรกิดาการ
14. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
3. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
4. อาจารยวรารัตน
สานนท
5. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
6. อาจารยสุธินันท
พิเชษฐพิริยะ
7. นายอาทิตย
โพธิ์เงินงาม
8. นางสาวภัคศุภร
กาญจนกุล
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล
เรืองศรี
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวฒ
ั น
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
4. อาจารย ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
6. อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม
7. อาจารย ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
8. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
9. อาจารยกีรติ
เกิดศิริ
10. นางสาวศรัณยา
ลาภสงผล
11. นายอลงกรณ
รุผักชี
12. นางสาวอรุณี
เชื้อแกว
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
2. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
3. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
4. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
5. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
6. ดร.สาโรจน
เพชรมณี
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
8. อาจารยวิโรจน
บัวงาม
9. นายภูมิศักดิ์
อําคา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
3. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
กรรมการ
4. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
กรรมการ
5. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ่ม
กรรมการ
6. อาจารยปถมาภรณ
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
7. นายอาทิตย
โพธิ์เงินงาม
กรรมการ
8. นางชัชชญา
ทองเปลว
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยศิริชยั
โสภา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
กรรมการ
3. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
กรรมการ
4. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
กรรมการ
5. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
6. นายชิตพงษ
คลอยอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
ประธานกรรมการ
2. นางขวัญสุมน
สีเหลือง
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยบญ
ุ ชะนะ
วาราชะนนท
กรรมการ
4. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
5. อาจารยวจินี
อารีรอบ
กรรมการ
6. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
กรรมการ
7. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
กรรมการ
8. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
กรรมการ
9. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
กรรมการ
10. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
กรรมการ
11. นายบัณฑิต
ชัยชววุฒิ
กรรมการ
12. นายชัยฤทธิ์
ประสิทธิ์ศีลสุข
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
กรรมการ
4. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
กรรมการ
5. อาจารยวรารัตน
สานนท
กรรมการ
6. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
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7. อาจารยสุธินันท
8. นายศักดิส์ กุล
9. นางสุกัญญา

พิเชษฐพิริยะ
คลังชะนัง
ทับทิม

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
1. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
2. อาจารย ดร.บรรณทัศน
สรอยระยา
3. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
4. อาจารยศภุ กฤษ
นาคปอมฉิน
5. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
6. อาจารยนภดล
ผูมีจรรยา
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
8. อาจารยธานิล
มวงพูล
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. อาจารย ดร.จักพงษ
แกวขาว
2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทพิ ย
แสงสุขเอีย่ ม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
4. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
5. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
6. อาจารย ดร.อรุณรัตน
สัณฐิติกวินสกุล
7. อาจารยภคั ศุภร
กาญจนกุล
8. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน
สุขรัตน
10. อาจารย ดร.กีรติ
เกิดศิริ
11. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
12. อาจารย ดร.วรินทร
ศรีปญญา
13. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
14. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
15. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
16. อาจารย ดร.ญาณิกา
วัชรเทวินทรกุล
17. อาจารย ดร.เอกราชันย
ไชชนะ
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
2. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
3. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
4. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
5. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง

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

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
2. อาจารยวจินี
อารีรอบ
3. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
4. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
5. อาจารยพฒ
ุ ิยา
รัตนศิริวัฒน
6. อาจารยเปรมสุข
ใจภักดี
7. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
2. อาจารยเจษฎา
ปริตาโพธิ์
3. อาจารยอุมาพร
ปฏิพันธภูมิสกุล
4. อาจารยอดิสร
แกวภักดี
5. อาจารยเฉลิมชนม
ตั้งวชิรพันธุ
6. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
7. อาจารยบญ
ั ชา
หิรัญสิงห
8. อาจารยเสาวนีย
สันติวงศ
9. อาจารยขนิษฐา
แซลิ้ม
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยสิริพงษ
ไชยชนะ
3. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
3. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตงั้ ธรรม
4. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
5. อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
6. อาจารยจุฑามาส
ศรีชมภู
7. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
2. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบลู ย
3. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
4. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
5. อาจารยกสมล
ชนะสุข

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
3. อาจารยสุทศิ า
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
4. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
2. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
3. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
4. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
3. อาจารยชนะพงษ
อาภรณพิศาล
4. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
3. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม
4. อาจารยอัฏศณี
เพียรเจริญวงศ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยบษุ บงค
สุวรรณะ
3. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
3. นางสาวสรอยมณี
เดชะ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
2. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.เยาวภา
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกศินี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
4. อาจารย ดร.สุชาดา
5. อาจารยณัชชา
6. อาจารยวีรศักดิ์
7. อาจารยทิวาพร

บัวเวช
ประทุมสุวรรณ
รุจิโชค
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
ทรายเมืองปก

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

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

91

8. อาจารย ดร.มาริษา
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
1. อาจารยสมพล
2. อาจารยณัฐชามญฑ
3. อาจารยพันธิการ
4. อาจารยจีรวรรณ
5. อาจารยอัฏศณี
6. อาจารยกิตติพงษ
7. อาจารยมาลินี
8. อาจารยกสมล
9. อาจารยขวัญยุพา

สุจิตวนิช

กรรมการและเลขานุการ

สุขเจริญพงษ
ศรีจําเริญรัตนา
วัฒนกุล
นกเอี้ยงทอง
เพียรเจริญวงศ
ภูพัฒนวิบลู ย
นาคใหญ
ชนะสุข
ศรีสวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
3. รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
4. ผูชวยศาสตราจารยศักดิช์ ัย
สหกุลบุญญรักษ
5. อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
6. อาจารย ดร.ฉัตรประมนต
ภูติจันทร
7. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. อาจารยพิมพนารา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
3. อาจารย ดร.ปาริชาติ
4. อาจารยวีรกิจ
5. อาจารยสุทศิ า
6. อาจารยสมใจ
7. อาจารยไพโรจน
8. อาจารยบษุ บงค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิบูลจิระกานต
อินทนจันทน
ขําเรือง
อุฑารสกุล
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
เภาดวง
รมบารมี
สุวรรณะ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
2. อาจารยจุฑามาศ
ศรีชมภู
3. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
1. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
2. อาจารย ดร.สุเมธี
วงศศักดิ์
3. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
4. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี
3. อาจารย ดร.ไพรัช
4. อาจารย ดร.แสงแข
5. อาจารย ดร.ดารินทร
6. อาจารยจันทนา
7. อาจารยสิริพงศ
8. อาจารยพงษสันติ์
9. อาจารยดวงใจ
10. อาจารยพงศสฎา
11. อาจารยหรรษา
12. อาจารยผองใส

พงศสิทธิกาญจนา
แกวมณี
มากกาญจนกุล
บุญศิริ
โพธิ์ตงั้ ธรรม
พงศสิทธิกาญจนา
ไชยชนะ
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
สินธุสกุล

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

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
1. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตกูล
กรรมการ
3. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
กรรมการ
4. อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
2. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
4. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
3. อาจารยพิบูลย
มังกร
4. อาจารยสาวิตรี
ตนสาลี
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
2. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
3. อาจารยธารา
จันทรอนุ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
2. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
3. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
2. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
3. อาจารยวลีรตั น
เลาอรุณ
4. อาจารยปย นาถ
อิ่มดี
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
2. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
3. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
4. อาจารยพิสฐิ
สุขสกล
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
2. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
3. อาจารยวรชิน
มั่งคัง่
4. อาจารยสมโชค
เนียมไธสง
5. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
3. อาจารยอัญชนา
สุตมาตร
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยธัชริน
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
4. อาจารยถิรนันท
ประทุม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยกรรณิการ
สุวรรณศรี
4. อาจารยจิรศุภา
ปลองทอง
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
2. อาจารยศิวพร
โกศิยะกุล
3. อาจารยมิ่งฟา
สุริโยดร
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
2. อาจารยไพโรจน
3. อาจารยนุชรี
4. อาจารยนิพา
5. อาจารยวลัยลักษณ

ปริสุทธกุล
แกวเขียว
บุญศรีงาม
ผลสงเคราะห
อมรสิริพงศ

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

อาจารยสมปอง
อาจารยถีรนันท
อาจารยธีระพงษ
อาจารยธารา

มิสสิตะ
ศรีสวัสดิ์
นพเกา
จันทรอนุ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. อาจารย ดร.มนูญ
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา
3. อาจารย ดร.วัฒนา
4. อาจารย ดร.รุงนภา
5. อาจารยไตรภพ
6. อาจารยกรรณิการ
7. อาจารยธิดารัตน
8. อาจารยนภู
9. อาจารยสมยศ
10. อาจารยธนปพน
11. อาจารยนิภาพรรณ

จันทรสมบูรณ
นิลทองคํา
อัคคพานิช
เพงรุง เรืองวงษ
สุวรรณศรี
สุวรณศรี
สืบญาติ
วงศพันธุ
สืบจากดี
ภูสุวรรณ
เจนสันติกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารยณัฐกฤตา
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
3. อาจารยผุสดี
4. อาจารยสัมฤทธิ์
5. อาจารยนภวรรณ
6. อาจารยเชิดศักดิ์
7. อาจารย ดร.กันตดนัย
8. อาจารยปราณี
9. อาจารยกนกเนตร
10. อาจารยอินทรธีรา
11. อาจารยศศิธิดา
12. อาจารยนารีมา
13. อาจารยวลีรตั น
14. อาจารยอรนุช
15. อาจารยรุจา
16. อาจารยลลนา
17. อาจารยวรัญญา
18. อาจารยนุพงษ
19. อาจารยจันทรา
20. อาจารยเนตรนภา
21. อาจารยกุสุมา
22. อาจารยเบญจวรรณ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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23. นางสาวฐิติมา

สะอาดชูชม

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
1. อาจารยสนธยา
2. อาจารยนาฎนภา
3. อาจารยนเรศ
4. อาจารยพงษบวร
5. อาจารยธีรศักดิ์
6. อาจารย ดร.ปยะพร
7. อาจารยอุมาพร
8. อาจารยฉลองบูรณ
9. อาจารยธัชริน

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

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1. อาจารยจิรศุภา
2. อาจารยศิวพร
3. อาจารยวรรษมน
4. อาจารยวิริยา
5. อาจารยปทิตตา
6. อาจารยเนตรนภา
7. อาจารยมิ่งฟา
8. อาจารยจินตนา
9. อาจารยเตือนใจ
10. อาจารยปรีชา
11. อาจารยธงชัย
12. อาจารยนงนุช
13. อาจารยชวนพิศ

ปลองทอง
โกศิยะกุล
เพียรเสมอ
วิริยารัมภะ
พูพะเนียด
วรวงษ
สุริโยดร
เหลือลน
คดดี
เสือพิทักษ
แซเจี่ย
ยังรอด
สิริพันธนะ

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

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
1. อาจารยการุณย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย
3. อาจารยวรชิน
4. อาจารยไพรัช
5. อาจารยศราวุธ
6. อาจารยจักษ
7. อาจารยสรายุทธ
8. อาจารยพรรณระพี
9. อาจารยอัญชนา

ดานประดิษฐ
กงตาล
มั่งคัง่
ดํารงกิจถาวร
วิวรรณ
จินดาวัฒน
โชติรัตน
บุญเปลี่ยน
สุตมาตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
2. อาจารยมัสลิน
บัวบาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3.
4.
5.
6.

อาจารยถิรนันท
อาจารยอารีรัตน
อาจารยวงศระวิทย
อาจารยพิมพชนก

ประทุม
ฟกเย็น
นอมนําทรัพย
มูลมิตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
1. อาจารยปย ะวรรณ
2. อาจารยพิบูลย
3. อาจารยวัชรพล
4. อาจารยสหะ
5. อาจารยนพรัตน
6. อาจารยสมโชค
7. อาจารยอลงกรณ
8. อาจารยมนตรา
9. อาจารย ดร.วิรัตน
10. อาจารยเกงกาจ

ปนแกว
มังกร
หงสทอง
พุกศิริวงศชัย
กุมภะ
เนียนไธสงค
ศุภเอม
ตรีชั้น
ปนแกว
ตนทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

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

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

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

แกนทอง
ลักขณานุรักษ
ศรีเมือง
พันศิริ
พินยงค
อิ่มดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1. อาจารยสาวิตรี
2. Ajarn Liu

ตนสารี
Fuchao

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ajarn Li
Ajarn Yu
Ajarn Yang
Ajarn Wang
Ajarn Han
อาจารยอัมพร

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

Xiaoxiao
Xiaoyan
Yue
Guan
Ying
วรานนทวนิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เอกพงษเผา
คีรินทร
สุขพัฒน
สาหรายวัง
ศรีเนียม
เงินทิพย
พวงสําลี
บานพริ้ง
พูลเพิ่มพันธุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยชยั ยุธ
มณีรัตน
2. อาจารยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
3. อาจารยพนม
จองเฉลิมชัย
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยวิรัติ
เนตรสวาง
2. อาจารยเอกชัย
ไวยโสภี
3. อาจารยจํารัส
อินทลาภาพร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
2. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
3. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนสมุทร
2. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
3. อาจารย ดร.จิติรตั น
แสงเลิศอุทยั
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ
2. อาจารยนรีภัทร
ผิวพอใช
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
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2. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
3. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ
2. อาจารยพิชญาภา
ยืนยาว
3. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยปวรา
ชูสังข
2. นางสาวเกษรา
จูทอง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
2. อาจารยปวีณา
ยอดสิน
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
2. อาจารยอํานวย
สะอิ้งทอง
3. อาจารยปณ
 รสี
เอี่ยมสะอาด

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

กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1. อาจารรยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
2. อาจารยดรุณี
โกเมนเอก
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
4. อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง
5. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา
1. อาจารยปณรสี
2. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ
3. อาจารยวินัย
4. อาจารยชูชีพ
5. อาจารยชยั ยุธ
6. อาจารยยงยุทธ
7. อาจารยอํานวย
8. อาจารยเกษม
9. อาจารยอรรถกร
10. อาจารยณัฐวรรธน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เอี่ยมสอาด
นพคุณ
นุชพิทักษ
คงมีชนม
มณีรัตน
ฮิ้นเจริญ
สะอิ้งทอง
สุขสมบูรณ
เวชการ
สถิราวิวฒ
ั น

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ผูชวยศาสตราจารยสวุ รรณาไชยะธน
2. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ดานประดิษฐ
3. ผูชวยศาสตราจารยวริยา
สมประชา
4. ผูชวยศาสตราจารยรฐั ดาว
พิศาลพงศ
5. อาจารยปวรา
ชูสังข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. อาจารยวิลาสินี
7. อาจารยรัตนวรรณ

ทองแถบ
ลิมวัฒนาสมุทร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผูชวยศาสตรจารยพจนีย
2. นางจรรยา
3. อาจารยอนัญญา

กงตาล
รมเพชร
ทองสิมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
2. อาจารยนารีรัตน
3. อาจารยเสวี
4. อาจารยอวยไชย
5. นายอํานาจ
6. นางสาวสุรีรตั น
7. นางสาวสุรีพันธ
8. นางสาวเรณุกา
9. นางสาวกิง่ ดาว
10. นางสาวลัดดา
11. นางเอมรัศม
12. นายสถาพร
13. นายสุกกิติ
14. นายเทพฤทธิ์
15. นายธนกร
16. นางรัตนาวดี
17. นางสมรัก

สีทองสุก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
ชางเขียว
คลายสถาพร
ผลเจริญ
ปรีชานุกูล
ฮั่วจันทร
บุญเปลี่ยนพล
เอี่ยมพิทักษพร
บัวรัตน
มุสิราช
ตั้งฤทัยวานิชย
โพธิยาลัย
แพรอัต
เปลงเจริญศิรชิ ัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. อาจารย ดร.สุพจน
2. อาจารยแพรวพรรณ
3. อาจารย ดร.พิชญาภา
4. นางสาวศิริพร
5. นางสาววรวรรณ
6. นายวิรชา

เฮงพระพรหม
ตรีชั้น
ยืนยาว
ประกอบทรัพย
ตันสกุล
วิรัชกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

101

7. นางสาวยุวพรรณ
8. นางสาววิศนี
9. นายประวิทย
10. นางสาวหนึง่ ฤทัย
11. อาจารยรุจิราวดี
12. นางสาวนาฎถยา

ผึ้งทอง
จินดารัตน
คนเที่ยง
ศรีสวัสดิ์
ธรรมแสง
แดงเย็น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี
1. รองศาสตราจารยโสรัจน
2. นางรัตนา
3. อาจารยชูชีพ
4. นางศิริพร
5. นางวงษเดือน
6. นางรัตนา
7. นางสาวนันนภัส
8. นางอารีรัตน
9. นางสาวธนวันต
10. นายนครชัย
11. นายเอนก
12. นางสาวกฤตนัน
13. นางสาวสุวรรณา
14. นางสาวกัญญา
15. นางสาวศิริกันยา
16. นางสาวยุวดี
17. นางพรทิพา
18. นางสาวนิรมล

กายบริบูรณ
จันทนากร
คงมีชนม
โรจนพิทักษกุล
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ประสพสุข
บุตรแกว
มนคล้ํา
มุสิกุล
ลลิตวสุภิญโญ
สายสวาท
บอยกระโทก
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ดวงพิบูลย
โชคธนานนท

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
2. อาจารย ดร.สุเมธี
3. อาจารยอภินันท
4. นางสาวเอื้อมพร
5. นายจิรันดร
6. นางสาวพิมลวรรณ
7. นางสาวสิริรตั น
8. นางสาวนิลภวิษย
9. นางสาวนุชจรี
10. นางสาวแสงดาว
11. นายวิฑูรย

อาลัย
วงศศักดิ์
จุนกรณ
ศรีสวัสดิ์
บูฮวดใช
แซเหลีย่ ว
เหลาสิม
ทับทอง
สามงามอินทร
นาคปาน
กลอกระโทก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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โดยใหมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
1. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ให
สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
4. เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการ
ติดตามและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัยปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง

ณ

วันที่

28

กุมภาพันธ

พ.ศ.

2556

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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