
 

                                                                                                                                  

 
  

 
แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  

ปีการศึกษา 2563 
(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562) 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
คณะคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
      



 

                                                                                                                                  

ค าน า 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 และรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  เมื่อวัน
อังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  ซึ่งได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  
หลักสูตรได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2562) ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา วิธีการด าเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา ระยะ 6 เดือน, 9 เดือน 
และ 12 เดือน อย่างต่อเนื่องต่อไป 

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

                                                  คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า  
สารบัญ   
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562                                                                  
    บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน  
    ผลการประเมิน  
    รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
    องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
    สิ่งส าคัญเร่งด่วนจากขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 
    (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562) 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร   
ปีการศึกษา 2563 

 

ขั้นตอนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
    ประจ าปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)    
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                  

ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ณ หอ้งประชุมอินทนิล 3 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562  ถึง 31 กรกฎาคม  2563) 

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
อาจารย์นรภัทร สมานสถิตย์ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ผศ.วิชชุกร นาคธน กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผศ.ภัทราพร  จันตะนี กรรมการและ

เลขานุการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

                                                                                                                                  

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ผลการประเมินรวม 3.54  ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 1  ผ่านตามเกณฑ์ 
องค์ประกอบที่ 2  ไมร่ับการประเมิน 
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 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

- 
 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

- 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ซึ่งอาจจะมีผลต่อความคุ้มค่าในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอาจจะยังไม่ทั่วถึงและครบทุกด้านในการพัฒนา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในอนาคต 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยพัฒนาผลงานทาง
วิชาการระดับคุณภาพตามเกณฑ์ กพอ.ทุกคน 
2. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อกระจายภาระงานในการดูแล
นักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และการดูแลในการนิเทศก์นักศึกษา เมื่อในอนาคตที่มีนักศึกษาเพ่ือขึ้น 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. การก าหนดผู้สอน ควรท าความเข้าใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนจาก
ต่างคณะ หรือภายในคณะ เข้าใจเพ่ือพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
2. การบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควร
วิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักศึกษา หลังจากการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแล้ว  
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. เพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาสื่อการสอนรวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องการความ
เป็นสาขาวิชาที่เน้นการท าธุรกิจที่ทันสมัยใหม่  
 
   



 

                                                                                                                                  

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี   
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1  การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 เกณฑ์การประเมิน 
 1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรนัน้ 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ 

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

 

 
 
 
 
 
 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ 

 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

 



 

                                                                                                                                  

 สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ

ในรอบ 5 ปีย้อนหลง 

 ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตร 

 

 4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์พิเศษ 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

 

 10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนมุัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

 

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

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -  

 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

คน - - 



 

                                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

 คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 - - 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

คน - - 

 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

…..x100 

ร้อยละ 

 
 
 

 
 
  

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่เกณฑ์ทหาร 

 

คน - - 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 

 

คน 

- - 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 

- - 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่อุปสมบท 

 

คน 

- - 

 จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 
 

คน 
- - 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

 

คน 

- - 



 

                                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

 

คน 

- - 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 

คน 

- - 

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลัง
ส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

 

คน 

- - 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - - - 
3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

-การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

ระดับ 3 

 
 
 

 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
-การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 4 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
-การคงอยู่ 
-การส าเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ระดับ 3 

 
 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 - 3.33 - 
4.อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย ์
-ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-ระบบการบริหารอาจารย์ 
-ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - 3  

1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

2x100 
ร้อยละ 

40 
5 

 
 5 

2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  0 x100 ร้อยละ 
0 

0 
5 

3) ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

0.8.x100 ร้อยละ 
16 

4 
5 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
-การคงอยู่ของอาจารย์ 
-ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
 

ระดับ 4 

 
 
 



 

                                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 3.33 - 

5.หลักสูตร 
การเรียน 
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
-การออกแบบหลักสูตรและสาระ
วิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

ระดับ 4 

 
 
 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 
-การก าหนดผู้สอน 
-การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 
-การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการ บูรณา
การกับการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ 3 

 



 

                                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
-การประเมินผู้เรียนตามกรอบ 
TQF 
-การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
-การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7) 

ระดับ 3 

 
 
 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ... 5 

 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 ผ่าน 
  ไม่ผา่น 
  เป็นตัวช้ีวัดที่ไมไ่ด้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

ผ่าน 
  ไม่ผา่น 
  เป็นตัวช้ีวัดที่ไมไ่ด้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายล ะ เอี ย ด ของป ระส บ การณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

 ผ่าน 
  ไม่ผา่น 
  เป็นตัวช้ีวัดที่ไมไ่ด้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ

 ผ่าน 
  ไม่ผา่น 

- - 



 

                                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

ด า เนิ น ก า ร ข อ งป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน  หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

  เป็นตัวช้ีวัดที่ไมไ่ด้
ประเมินในปีน้ี 

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลั กสู ต ร  ตามแบบ  มคอ .7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 ผ่าน 
  ไม่ผา่น 
  เป็นตัวช้ีวัดที่ไมไ่ด้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 ผ่าน 
  ไม่ผา่น 
  เป็นตัวช้ีวัดที่ไมไ่ด้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 

ผ่าน 
  ไม่ผา่น 
  เป็นตัวช้ีวัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดทีไ่ม่ได้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดทีไ่ม่ได้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
สอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดทีไ่ม่ได้

- - 



 

                                                                                                                                  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
(ตัวตั้ง/ตัวหาร

,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได ้

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหากมี
การปรับเพิ่ม-ลด) 

50 ต่อป ี ประเมินในปีน้ี 

11.ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

  เป็นตัวช้ีวัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
 เป็นตัวชี้วัดที่ไมไ่ด้
ประเมินในปีน้ี 

- - 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 3.75 - 
6.สิ่งสนับสนุน 
การเรียน 
การสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
-ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพียงพอและเหมาะสม 
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ระดับ 4 

 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2-6 - 3.54 - 
กรณี ตัวบ่งชี้ใด ได้คะแนนที่ 5 คะแนน ให้คณะกรรมการด าเนินการใส่เหตุผลที่ให้คะแนนในตัวบ่งชี้นั้นด้วย  



 

                                                                                                                                  

3. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 2 - -  - - ระดับคุณภาพ..-...  

3 3 3,4,3 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี  
4 3 3,3,4 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี  
5 4 4 3,3,5 - 3.75 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 4 - 4.00 ระดับคุณภาพดี  

รวม 13 3.57 3.75 - 3.54 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพดี  
ระดับ

คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพ

..-... 

ระดับ
คุณภาพดี 

 

 
หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า 

 
 



 

                                                                                                                                  

4. จุดเด่นและแนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม (ภาพรวม)  

 จุดเด่น  แนวทางเสริม  
1. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาปี 2561 ที่ให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องการ
ให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีทักษะความสามารถเป็นไป
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือ(MOU)กับสถาน
ประกอบการ ส่งผลให้หลักสูตรมีทรัพยากรในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  ส่งเสริมการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน สร้างสังคมที่เป็นสุข พัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน 

2.หลักสูตรควรมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 

3.ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าผลงานทาง
วิชาการ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ภาพรวม)   

จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางปรับปรุง  
1. จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรมีน้อย อาจส่งผลกระทบกับ
ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรควรมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. หลักสูตรควรมีแผนการน ารายวิชาในหลักสูตรมาบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน กับ การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1.ปรับกระบวนการในการรับนั กศึกษาให้มีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
ให้มากขึ้น 
2.ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีผลงานทางวิชาการ
ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ กพอ.ทุกคน 
3.ควรมีการถอดบทเรียนหรือสรุปผลที่เกิดจากการบูรณา
การทั้ง 3 ด้าน 

 



 

                                                                                                                                  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

             
             
      
 
สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

             
              
 
สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
             
              
 
หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการค านวณคะแนนในแต่ละด้านตามตารางดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไมผ่่าน การประเมิน หลักสตูร ได้/ไมไ่ด้
มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1,3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ 

(KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
   1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

- - - - - - - 

2. บัณฑิต  
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - - - - - - 

3. นักศึกษา 
   3.1 การรับนักศึกษา 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1. ควรมีการก าหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณ และหรือ เชิง
คุณภาพในการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน
ในแต่ละปีการศึกษา 

2. ควรมีการก าหนดทักษะ
หรือสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อ
ก าหนดกจิกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับทักษะหรือ
สมรรถนะที่ก าหนด 

1.1 หลักสูตรมีการก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณในการ
รับนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนการรับ ตาม มคอ.2 
โดยเน้นการประชาสัมพันธ์
ผ่านครูแนะแนว 
 
1.2 วางแผนการจัดโครงการ 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพของนักศึกษาให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 
2.1 หลักสูตรมีการประชุม

1.1 กิจกรรมพบครูแนะแนวและ
แนะน าหลกัสูตร 
1.2 ออกประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัย/คณะ  

1 ต.ค.63 -  
31 ธ.ค.63 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

ด าเนินงานตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

นักศึกษาเข้ารว่มตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด

ร้อยละ 80 

2.1  กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึก
ปฎิบัติกลุ่ม B 

1 ต.ค.63 -  
30 ก.ย.64 

2.2  กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึก
ปฎิบัติกลุ่ม A 

1 ต.ค.63 -  
30 ก.ย.64 

2.3 กิจกรรม Mind way 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

2.4 กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนฝึก
ปฏิบัติ เทอม1-2564 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

2.5 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ  

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 



 

                                                                                                                                  

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ 

(KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
 วางแผนการก าหนด

สมรรรถนะของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีเพื่อจะได้ก าหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ทักษะหรือสมรรถนะที่
ก าหนด                      

2.6 กิจกรรมศึกษาดูงาน , จิตอาสา
และกิจกรรมาภาวะผู้น าและการ
สร้างทีมงาน นักศึกษากลุ่ม A และ 
B 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

2.7 กิจกรรมอบรมนวัตกรรม 
นักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

2.8 กิจกรรมอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษากลุ่ม A และ
กลุ่ม B 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

2.9 อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษา อบรมการขายและสโตร ์

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

2.10 กิจกรรมรายงานผลประจ าปี
ระหว่างสาขากับบริษัทฯ 

1 ต.ค.63- 
31 ธ.ค. 63 

2.11 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
และท าสัญญารับทุนการศึกษา 

1 ต.ค.63- 
31 ธ.ค. 63 

4. อาจารย์ 
   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   4.2 คุณภาพอาจารย์ 
   4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1. ควรมีการก าหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณ และหรือ เชิง
คุณภาพในการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน
ในแต่ละปีการศึกษา 

2. ส่งเสริม จูงใจ และผลักดัน 
ให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชา ให้เป็นไปตาม
แผนการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่ได้

1.1 1.1 หลักสูตรมีการประชุม
วางแผนเพื่อก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และคุณภาพผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 1.2 หลักสูตรก าหนดหนา้ที่
ความรับผิดชอบของ
อาจารย์อยา่งชัดเจน
ตามความถนัดและ
ความรู้ความสามารถ มี

1.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรร่วมกับบริษัท CP ALL 
และศึกษาดูงานสร้างเครือข่าย 
1.2 การพัฒนาบุคลากรโดยเข้าร่วม
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

 
1 เม.ย. 64- 
30 มิ.ย. 64 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 
 
 

มีอาจารย์ใน
หลักสูตรเข้าร่วม
โครงการพัฒนา

ผลงานทาง
วิชาการ/ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย

วิชาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 1  คน 



 

                                                                                                                                  

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ 

(KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
ก าหนดไว ้

 
การจัดแบ่งภาระงาน
ตามความเหมาะสม 

1.3 2.1ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
ร่วมโครงการ 

 
 
2.1หลักสูตรส่งอาจารย์ เข้ าร่วม
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
2 ท่าน คือ 
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 
อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี 
2.2 อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ  และเผยแพร่
ผลงานวิชาการในฐาน TCI ฐาน 2 
ขึ้นไป  
 

 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

 
 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิ
ผู้เรียน 
   5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
   5.3 การประเมินผู้เรียน 
   5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.ก าหนดผลที่นักศึกษาจะ
ได้รับจาการบูรณาการการ
เรียนการสอน กับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่
ชัดเจน 
2. พัฒนาวธิีการทวนสอบที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิข์อง
นักศึกษาได้ครบทุกมาตราฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
 

1.1 วางแผนการจัด 
โครงการ กิจกรรมให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.2 หลักสูตรมีการก าหนด
แผนรายวิชาที่บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย การบรกิารวิชาการ 
และการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
1.3 มีการสรุปผลที่ได้จาก
การบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นักศึกษาและชุมชน  

1.1 มี ก ารก าหนดรายวิช าที่ จ ะ
บูรณาการการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่  1/2563 และภาคเรียนที่ 
2/2563 
1.2 น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ทางด้านยุทธศาสตร์ท่ีทางสาขาวิชา
ได้รับมอบหมายพื้นที่  จ.อ่างทอง 
ในปีงบประมาณ 2564 
1.3 น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ 
1.4 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนที่ได้
จากการบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาและ

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

 
 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย. 64 

 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

  



 

                                                                                                                                  

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ 

(KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
2. หลักสูตรมีการวางแผน
เพื่อทบทวนวธิีการทวนสอบ
ที่สามารถวัดผลได้ครบทุก
มาตรฐานการเรียนรู้  

ชุมชน  
2.พัฒนาวิธีการทวนสอบที่สามารถ
วัดผลได้ครบทุกด้านโดยร่วมกบั
สถานประกอบการ  
 

6. สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
   6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1.พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของนักศึกษาได้ตรงกับวิชาชพี

ของสาขาวิชา- 

 1) หลักสูตรเสนอของบประมาณใน
การจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 
2) สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน โดยการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
แก่อาจารย์ในหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

1 ต.ค. 63- 
31 ธ.ค. 63 

- - - 



 

ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก 1 รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาคผนวก 2 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
  ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2562) 
  (Flow chart) 



 

                                                                                                                                  

 

รายชื่อคณะกรรมการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2563  

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 
(ชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ QIP) 

 

ล าดับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายเหตุ 

1. นายประพันธ์  แสงทองดี  

2. นางสาวเมธารัตน์  จันตะนี  

3. นางกิติมา  ทามาลี  

4. นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ  

5.   

 

 



 

                                                                                                                                  

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2562) 

 

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

 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Quality Improvement Plan) 
1) ประชุมเพื่อจัดท ารา่งแผน ประจ าปีการศีกษา 2563 
 

13 สค. 63 

2) จัดท าร่างแผน (QIP) หลักสูตร 19 สค. 63 

3) น าเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อขอมต ิ26 สค. 63 

(ร่าง) แผน 

มติที่ประชุมเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ 

4) น าเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ (กปจ.) 31 สค. 63 

มติที่ประชุมเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ 

5) แก้ไขและปรับปรุงแผน แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
8 ก.ย. 63 


