แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คานา
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) ปี การศึกษา 2562 และรับการประเมินคุณ ภาพภายในระดับหลั กสูตร เมื่อวัน
อังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
หลักสู ตรได้ตระหนั กถึงกระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ จัดทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
(Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึ กษา
2562) ฉบับนี้ขึ้น
แผนพั ฒ นาคุณ ภาพฯ ฉบั บ นี้ จั ด ทาขึ้น ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย แนวทางการพั ฒนา วิธีการดาเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา ระยะ 6 เดือน, 9 เดือน
และ 12 เดือน อย่างต่อเนื่องต่อไป

......................................
(นายประพันธ์ แสงทองดี)
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
บทสรุปสาหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สิ่งสาคัญเร่งด่วนจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

รอบปีการประเมิน
ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล
อาจารย์นรภัทร สมานสถิตย์
ผศ.วิชชุกร นาคธน
ผศ.ภัทราพร จันตะนี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. บทสรุปสาหรับผู้บริหารจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการประเมินรวม
3.54 ระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 1 ผ่านตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 ไม่รับการประเมิน
องค์ประกอบที่ 3
3.1
3
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.2
4
ระดับคุณภาพดี
3.3
3
ระดับคุณภาพปานกลาง
องค์ประกอยที่ 4
4.1
3
ระดับคุณภาพปานกลาง
4.2
3
ระดับคุณภาพปานกลาง
4.3
4
ระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 5
5.1
4
ระดับคุณภาพดี
5.2
3
ระดับคุณภาพปานกลาง
5.3
3
ระดับคุณภาพปานกลาง
5.4
5
ระดับคุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 6
4
ระดับคุณภาพดี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
1. จานวนนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ซึ่งอาจจะมีผลต่อความคุ้มค่าในการจัดการ
เรียนการสอน
2. การจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาอาจจะยังไม่ทั่วถึงและครบทุกด้านในการพัฒ นา ซึ่งมีผลต่อคุณ ภาพของ
บัณฑิตในอนาคต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยพัฒนาผลงานทาง
วิชาการระดับคุณภาพตามเกณฑ์ กพอ.ทุกคน
2. ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อกระจายภาระงานในการดูแล
นักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และการดูแลในการนิเทศก์นักศึกษา เมื่อในอนาคตที่มีนักศึกษาเพื่อขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. การกาหนดผู้สอน ควรทาความเข้าใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนจาก
ต่างคณะ หรือภายในคณะ เข้าใจเพื่อพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
2. การบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ควร
วิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักศึกษา หลังจากการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแล้ว
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาสื่อการสอนรวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องการความ
เป็นสาขาวิชาที่เน้นการทาธุรกิจที่ทันสมัยใหม่

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบ
1. การกากับ
มาตรฐาน

ผ่านเกณฑ์/
ระบุเหตุผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
หากไม่ผ่านเกณฑ์
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

 ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรนัน้

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
 ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลง
 ไม่จากัดจานวนและประจาได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตร

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์พิเศษ
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : ระดับปริญญาตรีต้องผ่าน 3 ข้อ (ข้อ 1,2,3,4,10)

องค์ประกอบ
2.บัณฑิต

ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)
-

คน

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)

-

-

-

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)

 คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 จานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่เกณฑ์ทหาร

คน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ

คน
คน

 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา

คน

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่อุปสมบท

คน

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

-

…..x100

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจาอยู่แล้ว

 จานวนบัณฑิตทั้งหมด

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)

คน
คน

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
 จานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)
คน

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับ

3

ระดับ

4

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงาน
ทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา

คน

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลัง
สาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)

คน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3.นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
-การรับนักศึกษา
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
-การควบคุมการดูแลการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)

คะแนนที่ได้

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
-การคงอยู่
-การสาเร็จการศึกษา
-ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ระดับ

3

-

3.33

ระดับ

3

-

3

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
4.อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์
-ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
-ระบบการบริหารอาจารย์
-ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2x100
5

ร้อยละ
40

3) ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์

0 x100 ร้อยละ
0
5
0.8.x100 ร้อยละ
16
5

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
-การคงอยู่ของอาจารย์
-ความพึงพอใจของอาจารย์

ระดับ

5
0
4

4

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)

-

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5.หลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาใน
การเรียน
หลักสูตร
การสอน
-การออกแบบหลักสูตรและสาระ
การประเมิน วิชาในหลักสูตร
ผู้เรียน
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน
-การกาหนดผู้สอน
-การกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอน
-การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการ บูรณา
การกับการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)
-

คะแนนที่ได้
3.33

ระดับ

4

ระดับ

3

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)
-

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน
-การประเมินผู้เรียนตามกรอบ
TQF
-การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
-การกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7)
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ราย ล ะเอี ย ด ของป ระส บ การณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อ ยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ ค รบ
ทุกวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิ ช า และรายงานผลการ

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)

คะแนนที่ได้

ระดับ

3

ร้อยละ ...

5

 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

 ผ่าน
 ไม่ผา่ น

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
ด า เนิ น ก า ร ข อ งป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี )ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 60 วั น หลั ง
สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนให้
ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของห ลั ก สู ต ร ตาม แบ บ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุท ธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมิน การดาเนิน งานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ  ผ่าน
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ  ไม่ผ่าน
 เป็นตัวชี้วัดทีไ่ ม่ได้
จัดการเรียนการสอน
ประเมินในปีนี้
9.อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คน  ผ่าน
ได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการและ/  ไม่ผ่าน
 เป็นตัวชี้วัดทีไ่ ม่ได้
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ประเมินในปีนี้
10.จานวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การ  ผ่าน
สอน(ถ้ามี) ได้รับการพั ฒ นาวิชาการ  ไม่ผ่าน
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  เป็นตัวชี้วัดทีไ่ ม่ได้

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
50 ต่อปี
11.ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่มีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)
ประเมินในปีนี้
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด)

-

-

-

-

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
3.75
6.สิ่งสนับสนุน 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน
การเรียน
-ระบบการดาเนินงานของ
การสอน
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน
-จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ
4
เพียงพอและเหมาะสม
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2-6
3.54
กรณี ตัวบ่งชี้ใด ได้คะแนนที่ 5 คะแนน ให้คณะกรรมการดาเนินการใส่เหตุผลที่ให้คะแนนในตัวบ่งชี้นั้นด้วย

3. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

องค์ประกอบที่

ผลการประเมิน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2
3
3
4
1
13

I

P

ผ่านการประเมิน
3,4,3
3,3,4
4
3,3,5
4
3.57
3.75
ระดับ
ระดับ
คุณภาพดี คุณภาพดี

O

ระดับ
คุณภาพ
..-...

คะแนน
เฉลี่ย

3.33
3.33
3.75
4.00
3.54

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ..-...
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

ระดับ
คุณภาพดี

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้า

4. จุดเด่นและแนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม (ภาพรวม)
จุดเด่น
แนวทางเสริม
1. หลักสู ตรมี ความทัน สมัย สอดคล้ องกับ มาตรฐานการ 1. หลักสู ตรควรส่ งเสริมทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
อุด มศึ ก ษาปี 2561 ที่ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถพึ่ งพาตนเองได้ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการ
ทางานร่วมกับ ผู้ อื่น และส่งเสริมให้ มีการพัฒ นาประเทศ ทางานร่วมกับผู้อื่น สร้างสังคมที่เป็นสุข พัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องการ ที่ยั่งยืน
ให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา มีทักษะความสามารถเป็นไป
2.หลักสูตรควรมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
2.หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือ(MOU)กับสถาน
ประกอบการ ส่งผลให้หลักสูตรมีทรัพยากรในการ
3.ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาผลงานทาง
สนับสนุนการเรียนรู้
วิชาการ
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ภาพรวม)
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางปรับปรุง
1. จานวนนักศึกษาในหลักสูตรมีน้อย อาจส่งผลกระทบกับ 1.ปรั บ กระบวนการในการรั บ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วาม
ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน
หลากหลาย โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
2. หลั กสู ตรควรมีการจั ดท าแผนอัตรากาลั ง เพื่อพั ฒ นา ให้มากขึ้น
คุณภาพอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร
2.ส่ งเสริมให้ อ าจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุฒิ ที่
3. หลักสูตรควรมีแผนการนารายวิชาในหลักสูตรมาบูรณา สูงขึ้น เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มีผลงานทางวิช าการ
การการจั ด การเรี ย นการสอน กับ การวิจั ย การบริการ ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ กพอ.ทุกคน
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.ควรมีการถอดบทเรียนหรือสรุปผลที่เกิดจากการบูรณา
การทั้ง 3 ด้าน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา

สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการคานวณคะแนนในแต่ละด้านตามตารางดังนี้
องค์ประกอบที่

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2
3
4
5
6
รวม

P

O

ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2-6

1

I

2
3
3
4
1
13

3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
7

5.2,5.3,5.4
6.1
4

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตร ได้/ไม่ได้
มาตรฐาน
2.1,2.2
2

ผลการประเมิน

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้า

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
-

1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. บัณฑิต
2.1 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. นักศึกษา
1. ควรมีการกาหนดเป้าหมาย
3.1 การรับนักศึกษา
เชิงปริมาณ และหรือ เชิง
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คุณภาพในการดาเนินงาน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ของตัวบ่งชี้ เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน
ในแต่ละปีการศึกษา
2. ควรมีการกาหนดทักษะ
หรือสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อ
กาหนดกิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับทักษะหรือ
สมรรถนะที่กาหนด

-

วิธีการดาเนินการ
(โครงการ/กิจกรรม)
-

-

-

แนวทางการพัฒนา

1.1 หลักสูตรมีการกาหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณในการ
รับนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนการรับ ตาม มคอ.2
โดยเน้นการประชาสัมพันธ์
ผ่านครูแนะแนว

1.1 กิจกรรมพบครูแนะแนวและ
แนะนาหลักสูตร
1.2 ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย/คณะ
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึก
ปฎิบัติกลุ่ม B
2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึก
1.2 วางแผนการจัดโครงการ ปฎิบัติกลุ่ม A
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
2.3 กิจกรรม Mind way
คุณภาพของนักศึกษาให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของ
2.4 กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนฝึก
หลักสูตร
ปฏิบัติ เทอม1-2564
2.5 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
2.1 หลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติ

-

ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้
(KPI)
-

เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-

-

-

-

-

1 ต.ค.63 31 ธ.ค.63

คณ ะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ดาเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม

นักศึกษาเข้าร่วมตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด
ร้อยละ 80

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

-

1 ต.ค.63 30 ก.ย.64
1 ต.ค.63 30 ก.ย.64
1 ต.ค.6330 ก.ย. 64
1 ต.ค.6330 ก.ย. 64
1 ต.ค.6330 ก.ย. 64

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

แนวทางการพัฒนา
วางแผนการกาหนด
สมรรรถนะของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีเพื่อจะได้กาหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ทักษะหรือสมรรถนะที่
กาหนด

4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

1. ควรมีการกาหนดเป้าหมาย
1.1
เชิงปริมาณ และหรือ เชิง
คุณภาพในการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้ เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน
ในแต่ละปีการศึกษา
2. ส่งเสริม จูงใจ และผลัก1.2
ดัน
ให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชา ให้เป็นไปตาม
แผนการส่งเสริมการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการที่ได้

1.1 หลักสูตรมีการประชุม
วางแผนเพื่อกาหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และคุณภาพผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 หลักสูตรกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
อาจารย์อย่างชัดเจน
ตามความถนัดและ
ความรู้ความสามารถ มี

วิธีการดาเนินการ
(โครงการ/กิจกรรม)
2.6 กิจกรรมศึกษาดูงาน , จิตอาสา
และกิจกรรมาภาวะผู้นาและการ
สร้างทีมงาน นักศึกษากลุ่ม A และ
B
2.7 กิจกรรมอบรมนวัตกรรม
นักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B
2.8 กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษากลุ่ม A และ
กลุ่ม B
2.9 อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษา อบรมการขายและสโตร์
2.10 กิจกรรมรายงานผลประจาปี
ระหว่างสาขากับบริษัทฯ
2.11 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
และทาสัญญารับทุนการศึกษา
1.1 กิจกรรมจั ดการเรีย นการสอน
หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ บริ ษั ท CP ALL
และศึกษาดูงานสร้างเครือข่าย
1.2 การพัฒนาบุคลากรโดยเข้าร่วม
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามศาสตร์

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้
(KPI)

เป้าหมาย
ความสาเร็จ

1 ต.ค.6330 ก.ย. 64

1 ต.ค.6330 ก.ย. 64
1 ต.ค.6330 ก.ย. 64
1 ต.ค.6330 ก.ย. 64
1 ต.ค.6331 ธ.ค. 63
1 ต.ค.6331 ธ.ค. 63
1 ต.ค.6330 ก.ย. 64
1 เม.ย. 6430 มิ.ย. 64

คณ ะกรรมการ
มีอาจารย์ใน
บริหารหลักสูตร หลักสูตรเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
คณ ะกรรมการ
ผลงานทาง
บริหารหลักสูตร
วิชาการ/
โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 1 คน

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
กาหนดไว้

แนวทางการพัฒนา

1.3

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1.กาหนดผลที่นักศึกษาจะ
ได้รับจาการบูรณาการการ
เรียนการสอน กับการวิจัย
การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมที่
ชัดเจน
2. พัฒนาวิธีการทวนสอบที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิข์ อง
นักศึกษาได้ครบทุกมาตราฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร

การจัดแบ่งภาระงาน
ตามความเหมาะสม
2.1ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
ร่วมโครงการ

1.1 วางแผนการจัด
โครงการ กิจกรรมให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 หลักสูตรมีการกาหนด
แผนรายวิชาที่บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.3 มีการสรุปผลที่ได้จาก
การบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นักศึกษาและชุมชน

วิธีการดาเนินการ
(โครงการ/กิจกรรม)

วัน/เดือน/ปี

2.1หลั ก สู ต รส่ ง อาจารย์ เข้ า ร่ ว ม
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
2 ท่าน คือ
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี
อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี
2.2 อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิ ช าการระดั บ ชาติ และเผยแพร่
ผลงานวิชาการในฐาน TCI ฐาน 2
ขึ้นไป

1 ต.ค.6330 ก.ย. 64

1.1 มี ก ารก าหนดรายวิ ช าที่ จ ะ
บูรณาการการเรียนการสอนในภาค
เรี ย นที่ 1/2563 และภาคเรี ย นที่
2/2563
1.2 น านั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ว มโครงการ
ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ทางสาขาวิชา
ได้ รับ มอบหมายพื้ น ที่ จ.อ่ า งทอง
ในปีงบประมาณ 2564
1.3 น านั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ว มโครงการ
บริการวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
1.4 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนที่ได้
จากการบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาและ

1 ต.ค.6330 ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค.6330 ก.ย. 64

1 ต.ค.6330 ก.ย. 64

1 ต.ค.6330 ก.ย. 64

คณ ะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้
(KPI)

เป้าหมาย
ความสาเร็จ

องค์ประกอบ

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

1.พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของนักศึกษาได้ตรงกับวิชาชีพ
ของสาขาวิชา-

แนวทางการพัฒนา

วิธีการดาเนินการ
(โครงการ/กิจกรรม)

2. หลักสูตรมีการวางแผน
เพื่อทบทวนวิธีการทวนสอบ
ที่สามารถวัดผลได้ครบทุก
มาตรฐานการเรียนรู้

ชุมชน
2.พัฒนาวิธีการทวนสอบที่สามารถ
วัดผลได้ครบทุกด้านโดยร่วมกับ
สถานประกอบการ
1) หลักสูตรเสนอของบประมาณใน
การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การเรียนการสอน
2) สนั บ สนุ น การจั ด การเรีย นการ
สอน โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
แก่ อ าจารย์ ในหลั ก สู ต รเพื่ อ ใช้ ใ น
การจัดการเรียนการสอน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้
(KPI)

เป้าหมาย
ความสาเร็จ

1 ต.ค. 6331 ธ.ค. 63

-

-

-

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาคผนวก 2 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
(Flow chart)

รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(ชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ QIP)
ลาดับ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1.

นายประพันธ์ แสงทองดี

2.

นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี

3.

นางกิติมา ทามาลี

4.

นางสาวนฤมล ญาณสมบัติ

5.

หมายเหตุ

ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
--------------คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Plan)
1) ประชุมเพื่อจัดทาร่างแผน ประจาปีการศีกษา 2563

13 สค. 63

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

19 สค. 63

2) จัดทาร่างแผน (QIP) หลักสูตร

26 สค. 63

3) นาเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อขอมติ

มติที่ประชุมเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ

31 สค. 63

4) นาเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ (กปจ.)

มติที่ประชุมเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ

8 ก.ย. 63

5) แก้ไขและปรับปรุงแผน

(ร่าง) แผน

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

