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ค าน า 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 และรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จัดท ารายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  หลักสูตรได้ตระหนักถึง

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2562) ฉบับนีข้ึน้  

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา วิธีการด าเนินการ 

(โครงการ/กิจกรรม) และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผล

การพัฒนา ระยะ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน อย่างตอ่เนื่องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  อินทสนธิ์ 

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
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 หน้า 

 

ค าน า 1 

สารบัญ  2 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  3 

    บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารจากผลการประเมิน 4 

    ผลการประเมิน 5 

    รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 10 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศกึษา 2563 

    (จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562) 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11 

รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2562 

13 

ขั้นตอนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 

    ประจ าปีการศึกษา 2562 (จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562)    

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

14 
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ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2562 

หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต  

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  คณะวิทยาการจัดการ 
 

วัน เดือน ปี และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

วันพฤหัสบดีที่  2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม  2563) 

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

อาจารย์ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ 

ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

นางสาวอัจฉราพรรณ กันสุยะ กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมนิโดยคณะกรรมการ 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรอบปี

การศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นข้อมูลพื้นฐานใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิง

คุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 

1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้ได้ผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ  

 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ ผลการประเมินตนเอง 4.52 คะแนน คุณภาพระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ผลการประเมินตนเอง 3.33 คะแนน คุณภาพระดับปานกลาง 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ผลการประเมินตนเอง 3.99 คะแนน คุณภาพระดับดี 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง 3.75 

คะแนน คุณภาพระดับด ี

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ผลการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน คุณภาพระดับด ี

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

  - 
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2. สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้   

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบ

ที ่
ตัวบ่งชี ้

ผ่านเกณฑ/์ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ ์

ระบุ

เหตุผล 

หากไม่

ผ่าน

เกณฑ ์

1. การก ากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ ์  

 เกณฑ์การประเมิน   

 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ผ่านเกณฑ ์  

 2. คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ ์  

 3. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 4. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน   

 5. คุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์หลักและอาจารยท่ี์

ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 

  

 6. คุณสมบัตขิองอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานพินธ์ร่วม(ถ้าม)ี   

 7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์     

 8. การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   

 9. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

  

 10. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานพินธ์และการค้นควา้อสิระในระดับ

บัณฑิตศกึษามผีลงานวจิัยอยา่งตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

  

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่านเกณฑ ์  

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ ์  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้

หมายเหต ุ

(ระบเุหตุผลหากมีการปรับ

เพิ่ม-ลด) 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.41  

 

 2.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้าน

ท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.63  

 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.52  

3.นักศกึษา 3.1 การรบันักศกึษา 3  

 -เกณฑ์การรับนักศกึษา   

 

 -การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา  

 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศกึษา 4.00  

 -การให้ค าปรึกษา/แนะแนว   

 

 -การให้ค าปรึกษาวิทยานพินธ์  

 

 -การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา/ 

การเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 
 

 

 3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศกึษา 3.00  

 -อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   

 -อัตราการส าเร็จการศึกษา  

 

 -ความพงึพอใจและผลการจัดการ 

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 3.33  

4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  
 -การรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 

 -การบริหารอาจารย์  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนทีไ่ด ้

หมายเหต ุ

(ระบเุหตุผลหากมีการปรับ

เพิ่ม-ลด) 

 

 -การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์  

 

 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.98  

 -ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก 4.17  

 

 -ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 2.78  

 

 

 -ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 5.00  

 

 

 -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีได้รับการอา้งอิง 

  

 

 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ 4.00  
 -อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   

 

 -ความพงึพอใจและผลการจัดการ 

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 3.99  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

คะแนนทีไ่ด ้

หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการ

ปรับเพิ่ม-ลด) 

5.หลักสูตร 

การเรียน 

การสอน  

การประเมิน

ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

-หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร   

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  

 

-การพจิารณาอนุมัตหิัวขอ้วิทยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ 
 

 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

เรียนการสอน 
4.00  

 -การพจิารณาก าหนดผู้สอน   

 -การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์/

การค้นคว้าอสิระ 
 

 

 -การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  

 

 -การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการ 

ฝึกปฏบัิตริะดับปริญญาตรี 

  

 

 -การช่วยเหลอืก ากับการท าวิทยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระและการตีพิมพผ์ลงานระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

 

 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

 -การประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF   

 -การตรวจสอบการประเมินผู้เรียน  

 

 -การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอน 
 

 

 -การประเมินวทิยานพินธ์และ 

การค้นคว้าอสิระ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนท่ีได ้

หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการ

ปรับเพิ่ม-ลด) 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

5.00  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 3.75  

6.สิ่งสนับสนุน 

การเรียน 

การสอน 

6.1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน 4.00  

-ระบบการด าเนนิงานของภาควชิา/คณะ/

สถาบัน 

  

-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพยีงพอและ

เหมาะสม 
 

 

 -กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2-6 3.85  

 

3. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

องค์ประกอบ

ท่ี 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  ผ่าน  ไมผ่า่น การประเมิน หลักสูตร  ได ้ ไม่ได้

มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
-6

 

2 - - 4.52 4.52 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.99 - - 3.99 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2  ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ด ี ด ี ดีมาก 3.85 ระดับคุณภาพด ี

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ทีใ่ช้ในการค านวณคะแนนในแต่ละดา้นตามตารางดงันี้  
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4. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

1.1 จุดเด่นและแนวทางเสริม 

          จุดเด่น 

1. บัณฑิตมีงานท าอยู่ในระดับที่สูงมาก 
2. นักศึกษาไปแข่งขันและสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับสองจากโครงการประกวดแผน

ธุรกิจ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมีผลงานตีพิมพ์

เผยแพร่ตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
แนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจต้องเขียนแผนการพัฒนาตนเอง เช่น การเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 

1.2 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

            จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีมาตรการในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้ครบตามท่ีระบุใน มคอ.2  
2. หลักสูตรควรก ากับดูแลนักศึกษา ให้สามารถจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

แนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรต้องเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้มากขึ้น อาจต้องหาวิธีการแนะแนวในหลากหลาย

ช่องทางมาก เช่น คลิปสอนออนไลน์ หรือหากลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม เช่น กลุ่มเด็ก ปวส. กศน. 
กลุ่มท่ีท างานตามโรงงานมาเรียน หรือทางหลักสูตรอาจต้องร่วมมือกับสถานประกอบการ  

2. หลักสูตรมีนักศึกษาตกค้าง และออกกลางคันพอควร อาจมีการเก็บข้อมูล หรือสถิติ สาเหตุ
ของการออก เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผน พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

3. หลักสูตรควรควบคุมนักศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 

(โครงการ/กจิกรรม) 
วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

ผลลพัธ์/ตัว

บ่งชี้ (KPI) 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 

1. การก ากับมาตรฐาน 

   1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ท่ี

ก าหนดโดย สกอ. 

- 

      

2. บัณฑิต  
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 

      

3. นักศึกษา 

   3.1 การรับนักศึกษา 

   3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1 .  ห ลั ก สู ต ร ค ว ร มี
ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร เ พิ่ ม
จ านวนนักศึกษาให้ครบ

ตามที่ระบุใน มคอ.2  
2. หลักสูตรควรก ากับดูแล
นักศึกษา ให้สามารถจบ
ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
 

1. หลักสูตรต้องเพิ่ม
จ านวนนักศึกษาให้มาก
ขึ้น อาจต้องหาวิธีการ
แนะแนวในหลากหลาย
ช่องทางมาก เช่น คลิป
สอนออนไลน์ หรือหา
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 
เ ช่น  กลุ่ ม เ ด็ ก  ป วส . 
กศน. กลุ่มที่ท างานตาม
โรงงานมาเรียน หรือ
ทางหลักสูตรอาจต้อง

  มี.ค. – มิ.ย.63 สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 

1. จ านวน

นักศึกษา 

2. จ านวน

นักศึกษาทีส่ าเร็จ

การศึกษาตาม

แผนการเรียน 

และในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

1. จ านวนนักศกึษา 

2. จ านวนนักศึกษา

ที่ส าเร็จการศึกษา

ตามแผนการเรียน 

และในระยะเวลาที่

ก าหนด 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 

(โครงการ/กจิกรรม) 
วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

ผลลพัธ์/ตัว

บ่งชี้ (KPI) 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 

ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ  
2. หลักสูตรมีนักศึกษา
ต ก ค้ า ง  แ ล ะ อ อ ก
กลางคันพอควร อาจมี
การเก็บข้อมูล หรือสถิติ 
ส า เหตุ ของการออก 
เพื่อน าข้อมูลไปวางแผน 
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 
ห ลั ก สู ต ร ค ว บ คุ ม
นักศึกษาให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาของหลักูตร 

4. อาจารย์ 

    4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

    4.2 คุณภาพอาจารย์ 

    4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจต้องเขียนแผนการ
พัฒนาตนเอง เช่น การ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หรือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

1. จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง

รายบุคคลของบุคลากรใน

สาขาเพื่อเป็นการกระตุ้น

อาจารย์ในสาขา 

 

 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

1. แผนพัฒนา

ตนเองรายบุคคล 

 

 

 

แผนพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเ้รียน 

   5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 

(โครงการ/กจิกรรม) 
วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

ผลลพัธ์/ตัว

บ่งชี้ (KPI) 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 

   5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   5.3 การประเมินผูเ้รียน 

   5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

6. สิ่งสนับสนนุ 

การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

       



 

ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1 รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 

2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ภาคผนวก 2 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปี

การศกึษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ปีการศกึษา 2562) 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  

ปีการศึกษา 2563 

(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 

หลักสูตรสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  อินทสนธิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม กรรมการบริหารหลักสูตร 

3. อาจารย์ชุติมา  นิ่มนวล   กรรมการบริหารหลักสูตร 

4. อาจารย์สวิตา  อยู่สุขขี   กรรมการบริหารหลักสูตร 

5. อาจารย์จันจริา  ดีเลิศ   กรรมการบริหารหลักสูตร 

6. อาจารย์ ดร.อารมณ์  เอี่ยมประเสริฐ กรรมการบริหารหลักสูตร 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ปีการศกึษา 2563 

(จากผลประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  ปีการศกึษา 2562) 

--------------- 

 

รายละเอยีดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผน (Flow chart) 

 

 

วเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุภาพ

ระดบัหลกัสตูร

จดัท าแผนพฒันาคณุภาพ

เสนอคณะเพือ่พจิารณา

ด าเนินงานตามแผนพฒันา

คณุภาพ

ตดิตาม/ประเมนิผล/สรปุ


