
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2565 
(จากผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ ระยะเวลา 

1. การก ากับมาตรฐาน 
   1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

     

2. บัณฑิต  
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
   2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีทีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

     

3. นักศึกษา 
     3.1 การรับนักศึกษา 
     3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1. หลักสูตรควรมีวิธีการ หรือ
มาตรการในการดูแลนักศึกษา
ตลอดหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
2. หลักสูตรควรมีการวางแผนว่า
การเพิ่มทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้
ครอบคลุมทักษะทุกด้าน  

1.หลักสูตรมีมาตรการในการ
ดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตรจน
ส าเร็จการศึกษา  
2. หลักสูตรจัดอบรมเพิ่มทักษะ
ในศตวรรษที ่21  

1.1 หลักสูตรมีกระบวนการแต่งตั้ง 
อ.ท่ีปรีกษา  
1.2 หลักสูตรมีการแต่งตั้ง อ.พี่เลี้ยง 
แนะน าการปฏิบัติงาน อ.ใหม่  
1.3 อ.ท่ีปรึกษา มีกลุ่มไลน์เฉพาะเพือ่
คอยดูแลนักศึกษา 
1.4 หลักสูตรมีการประสานงาน/
แก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ ระยะเวลา 

1.5 หลั กสู ต รมี ก า รติ ด ต ามกา ร
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในขณะลงฝึก
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ทุ ก ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า 
(กิจกรรมนิเทศกน์ักศึกษา)  
2.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน  
2.2 กิจกรรมต้นกล้า  
2.3 อบรมนวัตกรรม 
2.4 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5 อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลก
การท างาน  

64,400.- 
 
 
 

92,240.- 
12,800.- 
7,200.- 
7,200.- 

21,800.- 

ไตรมาส1,2,3,4 
 
 
 

ไตรมาส 2,3 
ไตรมาส 3 
ไตรมาส 2 
ไตรมาส 2 
ไตรมาส 2 

4 อาจารย์ 
    4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 
    4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1. หลักสูตรควรผลักดันให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการท า
ผลงานวิชาการ และเผยแพร่ใน
วารสารที่มีค่าน้ าหนักสูง (เช่น
ระดับชาติ หรือนานาชาติ)  

1. หลักสูตรส่งเสรมิ/สนับสนุน
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
มีการท าผลงานวิชาการ และ
เผยแพร่ในวารสารที่มีค่า
น้ าหนักสูง (เช่น ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ) 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย ์
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เข้าร่วมโครงการอบรมการ
ท าผลงานวิชาการ การท าวิจัย และ
การเผยแพร่ผลงาน ระดับ คณะ/
มหาวิทยาลัย รวมถึงร่วมกับเครือข่าย
สถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์ในสาขา เพื่อเป็นพี่
เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ในการพัฒนา
ผลงานวิชาการ 

7,500.- ไตรมาส 1-4 
ตลอดป ี

 
 
 
 
 

ตลอดป ี



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ ระยะเวลา 

5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 
   5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 
   5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
   5.3 การประเมินผูเ้รียน 
   5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1 .  ห ลั ก สู ต ร ค ว ร น า ผ ล ก า ร
ด าเนินการที่บูรณาการรายวิชากับ
งานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมาเขียนให้เห็นผล
ชัดเจนถึงผลที่ได้รับจากการบูรณา
การศาสตร์  

1. หลักสูตรมีการก าหนด ผล
จ ากกา ร บู รณาการศาสตร์
รายวิชากับงานวิจัย บริการ
วิ ช า ก า ร  ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรมที่ ไ ด้ รั บจาก
การบูรณาการศาสตร์ 

1.หลักสูตรมีการก าหนดผลจาก
การบูรณาการศาสตร์ผ่านกิจกรรม
โครงการยุทธศาตร์  
1.1 กิจกรรมลงพื้นที่ส ารวจความ
ต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
นักศึกษาร่วมลงพื้นที่ส ารวจความ
ต้องการชุมชนโดยใช้ความรู้ในด้าน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  นั กศึ กษาร่ วม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชุมชนโดยใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์  นักศึกษาร่วม
ออกแบบตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์  
สินค้าชุมชนได้ 
 1.4 กิจกรรมการจัดตั้ งกลุ่ม/ขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน  นักศึกษา
สามารถให้ค าแนะน าชุมชนเตรียม
เอกสารส าหรับการจดทะเบียนจัดตั้ง
กลุ่ม ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ส าเร็จ 

 
 
 
14,000.- 

 
 
 
 

76,000.- 
 
 
 

56,200.- 
 
 
 

9,000.- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไตรมาส 2 
 
 
 
 

ไตรมาส 2 
 
 
 

ไตรมาส 2 
 
 
 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

งบประมาณ ระยะเวลา 

1.5 กิจกรรมทดลองตลาด นักศึกษา
สามารถสร้างสื่อการตลาดออนไลน์
ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้    

44,800.- ไตรมาส 3 
 

6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1. หลักสูตรควรน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ทั้งของอาจารย์และ
นักศึกษา มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ให้เห็นเทรนด์ ย้อนหลังอย่างน้อย 
3 ปี  เพื่อดูแนวโน้ม เพื่อรักษา
ระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้น 

1. หลักสูตรน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ทั้งของอาจารย์
และนักศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อรักษา
ระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้น 

1. หลักสูตรจัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการใช้อุปกรณ์/สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จากทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและนักศึกษา เพื่อให้ทุกคน
มีส่ วนร่ วมในการน า เสนอความ
คิดเห็น 
2. มีการเก็บข้อมูลความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อวางแผนใน
การใช้งบประมาณในปีการศึกษา
ถัดไป 
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายสถาบัน เช่น ส านักวิทยบริการ
ใ น ก า ร จั ด ห า ห นั ง สื อ ที่ มี ค ว า ม
เกี่ยวข้อง 
4. ประสานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น บริษัทในเครือ CP All เพื่อน า
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  

  

 


