แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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คานา
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 และรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
เมื่อวัน ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ จัดท ารายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพภายใน ระดับหลั กสู ต ร
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
หลั ก สู ต รได้ ต ระหนั ก ถึ งกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง จึ งได้ จัด ท าแผนพั ฒนาคุ ณภาพ
(Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562) ฉบับนี้ขึ้น
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพฯ ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ว ยแนวทางการพั ฒ นา วิธีก ารด าเนิ น การ (โครงการ/กิ จกรรม)
และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา ระยะ 6 เดือน, 9 เดือน
และ 12 เดือน อย่างต่อเนื่องต่อไป

นายมรุต กลัดเจริญ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
บทสรุปสาหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สิ่งสาคัญเร่งด่วนจากข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

1-7
8-10
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 9 กรกฎาคม 256 ณ ห้อง 41114 ตึก 41 คณะวิทยาการจัดการ

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

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ
อาจารย์จันจิรา ดีเลิศ

ตาแหน่ง
สังกัด
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป (โดยย่อ)
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล
1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้ น
กระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review)
ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการประเมิน
เท่ากับ 3.54 หลักสูตรสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) โดยมีผลการประเมินด้านปัจจั ยนาเข้าอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
กระบวนการอยู่ ในระดับดี และด้านผลผลิ ตอยู่ในระดั บดีมาก เมื่ อพิ จารณาผลการประเมิ นของคณะจาแนก ตาม
องค์ประกอบได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์หลักสูตรได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี
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2. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. บัณฑิตได้งานทาและมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับสูง
2. หลั กสูตรมีการจัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอนส่งผลให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวด

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ปรับ /ทบทวนนโยบาย/ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา
2. หลักสูตรควรมีการจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยละเอียด ประกอบด้วย 3 ประเด็นที่
ชัดเจน ได้แก่ การทาผลงานทางวิชาการ, การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ, และการศึกษาต่อเพื่อให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาที่สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน
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3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
- อั ต ราการส าเร็ จ การศึ ก ษาและอั ต ราคงอยู่ มี
แนวโน้มลดลง
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
- หลักสูตรควรมีแผนพัฒนาคุณ ภาพอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รให้ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการและคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
- การบู รณาการวิจัย การบริ การวิช าการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
- ปรับปรุงกระบวนการในการเตรียมความพร้อมและ
การให้คาปรึกษาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
- จัดทาแผนพัฒ นาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรให้ มี
ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน
- มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
ที่แท้จริงให้มากยิ่งขึ้น
-
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4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (เกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบ
1. การกากับ
มาตรฐาน

ผ่านเกณฑ์/
ระบุเหตุผล
ไม่ผ่านเกณฑ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมิน
 ผ่าน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ไม่ผ่าน
ตัวบ่งชี้

 ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

 ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น
 ผ่าน
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรประเภทวิชาการ
 ไม่ผ่าน

คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ด ารง
ตาแหน่ งทางวิช าการไม่ต่ากว่าผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้ อย 1 รายการในรอบ 5
ปีย้อนหลัง


11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
 ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัต/ิ ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : ระดับปริญญาตรีต้องผ่าน 3 ข้อ (ข้อ 1,2,11)
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หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบ
2.บัณฑิต

ตัวบ่งชี้

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์)

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

(ระบุเหตุผลหากมีการ
ปรับเพิ่ม-ลด)

4.57

 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด

 คะแนนเฉลีย่ ที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

คะแนนที่ได้

3 คน

-

-

4.57

-

-

3 คน

-

-

3x100
ร้อยละ

3

100
5.00

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
เกณฑ์ทหาร

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

0 คน

0 คน

ปริญญาตรีทมี่ ีงานทาก่อนเข้าศึกษา

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

0 คน

อุปสมบท

 จานวนบัณฑิตทั้งหมด
 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

3 คน
0 คน

ประกอบอาชีพอิสระ

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 คน

มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่
แล้ว

 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ

-

0 คน
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ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่านเกณฑ์

-

-

-

-

-

4.79

-

ระดับ

3

ตัวบ่งชี้
 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

3 คน

ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน
1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา

 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จ

3 คน

การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ)

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3.1 การรับนักศึกษา
3.นักศึกษา
-การรับนักศึกษา
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
-การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5

ระดับ

3
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ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวบ่งชี้

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่านเกณฑ์

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
-การคงอยู่
-การสาเร็จการศึกษา

ระดับ

3

-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
4.อาจารย์

-

3.00

ระดับ

3

-

2.44

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
-ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร
-ระบบการบริหารอาจารย์
-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5

4.2 คุณภาพอาจารย์
1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

0x100
5

ร้อยละ

0

0

-
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ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวบ่งชี้
2) ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ

2x100

ร้อยละ

5

40

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

0.8x100

ร้อยละ

5

16

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่านเกณฑ์

3.33
4

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
-การคงอยู่ของอาจารย์

ระดับ

4

-ความพึงพอใจของอาจารย์
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5.หลักสูตร การ
เรียน

-

3.15

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

การสอน

-การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชา
ในหลักสูตร

การประเมิน
ผู้เรียน

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5

ระดับ

3

-
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ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน
-การกาหนดผู้สอน
-การกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน

ระดับ

-การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการ บูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5

3

5.3 การประเมินผู้เรียน
-การประเมินผูเ้ รียนตามกรอบ TQF
-การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
-การกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

ระดับ

3

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่านเกณฑ์
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ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวบ่งชี้

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ 100

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

 ผ่าน

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าชา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
วิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

 ผ่าน

 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

5

-

-

-

-

-

-

-

-

 ผ่าน

 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

 ผ่าน

 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
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ตัวบ่งชี้
ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการ  ผ่าน
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
 ไม่ผา่ น
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
 ผ่าน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ไม่ผา่ น
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า  เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ประเมินในปีนี้
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ  ผ่าน
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ  ไม่ผา่ น
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ  เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน ประเมินในปีนี้
มคอ.7 ปีที่แล้ว

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั
 ผ่าน
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ  ไม่ผา่ น
จัดการเรียนการสอน
 เป็นตัวชี้วัดทีไ่ ม่ได้
ประเมินในปีนี้
9.อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
 ผ่าน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
 ไม่ผา่ น
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
สอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้

ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่านเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มผี ลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
6.สิ่งสนับสนุน
การเรียน
การสอน

ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่านเกณฑ์

-

-

-

3.50

-

ระดับ

4

ตัวบ่งชี้
ประเมินในปีนี้
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ประเมินในปีนี้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
-ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน
-จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพียงพอและเหมาะสม

-กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5
- หลักสูตรมีการจัดหาซอฟต์แวร์ทเี่ หมาะสมและทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอนส่งผลให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวด

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2-6

-

4.00

-

3.54

-
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5. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร

องค์ประกอบที่

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 2-6

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2
3
3
4
1
13

I

P

ผ่านการประเมิน
3.00
3.15
3.00
3.67
4.00
3.06
3.75
ระดับ
คุณภาพดี

ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

O

ระดับ
คุณภาพดี

4.79
4.79
ระดับ
คุณภาพดี
มาก

4.79
3.00
3.15
3.50
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
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

ระดับ
คุณภาพดี

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้า

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 2-6

องค์ประกอบที่

ผลการประเมิน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2
3
3
4
1
13

I

P

ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมิน
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4

O

2.1,2.2
2

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/ไม่ได้มาตรฐาน
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6. จุดเด่นและแนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริม

แนวทางปรับปรุง

แนวทางเสริม

แนวทางปรับปรุง
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่มีนักศึกษาใหม่
2. นักศึกษาไม่มีผลงานที่โดดเด่น
3. อัตราการคงอยู่มีแนวโน้มดี แต่มีอัตราคงอยู่ในระดับต่า
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรลดลง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา
1. คุณภาพอาจารย์ไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา
มากนัก
2.ไม่มีวุฒิปริญญาเอก
3.มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่าเกณฑ์
4.มีผลงานทางวิชาการต่ากว่าเกณฑ์

แนวทางเสริม
แนวทางปรับปรุง
1. ปรับ /ทบทวนนโยบาย/ระบบและกลไก
2. หลักสูตรควรระบุรายวิชาสาหรับการจัดกิจกรรมที่เป็น
การเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
3. สนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันในเวทีทางวิชาการและการแสดงผลงานทาง
วิชาการต่าง ๆ
4. ปรับระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้คาที่ปรึกษา

แนวทางเสริม

แนวทางปรับปรุง
1.ปรับระบบและกลไกให้สามารถสร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
2.หลักสูตรควรมีการจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เป็น
รายบุคคลโดยละเอียด ให้มี 3 ประเด็นที่ชัดเจน ดังนี้
- การทาผลงานทางวิชาการ
- การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- การศึกษาต่อ
เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ และการศึกษาที่สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา
1. ไม่พบการปรับสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการทาง
วิชาการ ขาดการบูรณาการกับการวิจัย และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริม

แนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีการระบุรายวิชาที่มีการเพิ่มสาระการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
สามารถระบุใน มคอ.3 และทาการตรวจประเมินใน
มคอ.5
2. หลักสูตรควรออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีการบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. หลักสูตรควรนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 มาทาการจัดทาเป็นแผนหรือรูปแบบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลาย และสามารถสะท้อนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรได้

แนวทางเสริม

แนวทางปรับปรุง
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา (ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ที่ 3.3)

สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ที่ 4.3)

องค์ประกอบ
1.

การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
2.
บัณฑิต
2.1 คุ ณ ภ าพบั ณ ฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
3.
นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
นักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
วิธีการดาเนินการ
วัน/เดือน/
แนวทางการพัฒนา
จากคณะกรรมการ
(โครงการ/กิจกรรม)
ปี
-

-

-

1. ควรปรับ /ทบทวน
นโยบาย/ระบบและกลไก
2. หลักสูตรควรระบุ
รายวิชาสาหรับการจัด
กิจกรรมที่เป็นการเพิม่
ศักยภาพของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน
รวมถึงกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างทักษะการ

1. หลักสูตรปรับ /
ทบทวนนโยบาย/ระบบ
และกลไก
2. หลักสูตรระบุรายวิชา
สาหรับการจัดกิจกรรม
ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง 5 ด้าน
รวมถึงกิจกรรมที่

-

-

1. ประชุมกรรมการบริหาร
1 ส.ค.63 หลักสูตรเพื่อปรับ/ทบทวน
31 ก.ค.64
นโยบาย/ระบบและกลไกการ
รับนักศึกษาใหม่
2. ประชุ ม กรรมการบริ ห าร
หลั ก สู ต รเพื่ อ จั ด กิ จ กรรมให้
สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ 5
ด้านและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ประชุ ม อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ทุ ก หมู่ เรีย นเพื่ อ ส่ งเสริม และ

-

ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้ (KPI)
-

เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ 1. ร้อยละ
บริหารหลักสูตร นักศึกษาใหม่
2. ร้อยละของ
อัตราการคง
อยูส่ ูงขึ้น
3. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ต่อหลักสูตร
สูงขึ้น

1. จานวน
นักศึกษาใหม่
เพิ่มขึ้น
2. จานวนอัตรา
การคงอยู่เพิ่มขึ้น
3. ความพึงพอใจ
เพิ่มสูงขึ้น
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4

อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ควรปรับระบบและ
กลไกให้สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์มีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น
2.หลักสูตรควรมีการ
จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์
เป็นรายบุคคลโดย

แนวทางการพัฒนา
สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. หลักสูตรสนับสนุน
และส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันในเวที
ทางวิชาการและการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการต่าง ๆ
4. หลั ก สู ต รปรั บ ระบบ
และกลไกในการส่งเสริม
และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะด้านการให้คา
ที่ปรึกษา
1. หลักสูตรปรับระบบ
และกลไกให้สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์มีการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น
2.หลักสูตรมีการจัดทา
แผนพัฒนาอาจารย์เป็น

วิธีการดาเนินการ
(โครงการ/กิจกรรม)
พัฒนานักศึกษา

วัน/เดือน/
ปี

1. ประชุ ม กรรมการบริ ห าร 1 ส.ค.63 ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ จั ด ท า 31 ก.ค.64
แ ผ น พั ฒ น าอ าจ าร ย์ เป็ น
รายบุคคล
2. กรรมการบริหารหลักสูตร
ติ ด ตามการท าผลงานทาง
วิ ช าการ, การเข้ า สู่ ต าแหน่ ง

ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้ (KPI)

เป้าหมาย
ความสาเร็จ

คณะกรรมการ 1. ร้อยละ
บริหารหลักสูตร ความสาเร็จ
ตาม
แผนพัฒนา
ตนเอง
2. ร้อยละของ
การจัดทา

1. อาจารย์มี
ผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
2. อาจาร์มี
ตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
3. อาจารย์มี

ผู้รับผิดชอบ
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ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
ละเอียด ให้มี 3 ประเด็นที่
ชัดเจน ดังนี้
- การทาผลงานทาง
วิชาการ
- การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
- การศึกษาต่อ

แนวทางการพัฒนา
รายบุคคลโดยละเอียด
ให้มี 3 ประเด็นดังนี้
- การทาผลงานทาง
วิชาการ
- การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
- การศึกษาต่อ

เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการเข้า
สู่ ต าแหน่ งทางวิช าการ
และการศึกษาที่สูงขึ้นได้
5
หลักสูตร การเรียนการสอน การ
1. หลักสูตรควรมีการระบุ 1. หลักสูตรมีการระบุ
ประเมินผู้เรียน
รายวิชาที่มีการเพิ่มสาระ รายวิชาที่มีการเพิ่ม
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่
สาระการเรียนรู้ใหม่ ๆ
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ปัจจุบัน โดยสามารถระบุ สถานการณ์ปัจจุบัน
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
ใน มคอ.3 และทาการ
โดยสามารถระบุใน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม ตรวจประเมินใน มคอ.5 มคอ.3 และทาการตรวจ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา 2. หลักสูตรควรออกแบบ ประเมินใน มคอ.5
แห่งชาติ
กระบวนการจัดการเรียน 2. หลักสูตรมีการ
การสอนให้มีการบูรณา
ออกแบบกระบวนการ

วิธีการดาเนินการ
วัน/เดือน/
(โครงการ/กิจกรรม)
ปี
ทางวิ ชาการ และการศึ ก ษา
ต่อของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมกรรมการบริหาร
1 ส.ค. 63 - กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อกาหนดรายวิชา 31 ก.ค.64
หลักสูตร
เพื่อบูรณาการการวิจยั การ
บริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละ
ภาคเรียน
2. ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อจัดทาแผนในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความ

ผลลัพธ์/ตัว
เป้าหมาย
บ่งชี้ (KPI)
ความสาเร็จ
ผลงานทาง
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น
วิชาการ การ
เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
และการศึกษา
ต่อ

1. จานวนวิชา
ของการ
บูรณาการวิจัย
การบริการ
วิชาการ และ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. ร้อยละการ
จัดทาแผนการ
ทวนสอบ

1. จานวนรายวิชา
ของการบูรณาการ
วิจัย การบริการ
วิชาการ และการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. แผนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
การให้ครอบคลุมทั้งการ
วิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. หลักสูตรควรนาวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ทรี่ ะบุไว้ใน มคอ.2
มาทาการจัดทาเป็นแผน
หรือรูปแบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความ
หลากหลาย และสามารถ
สะท้อนการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรได้

-

แนวทางการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนให้
มีการบูรณาการให้
ครอบคลุมทั้งการวิจัย
การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. หลั ก สู ต รน าวิ ธี ก าร
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.
2 มาท าการจั ด ท าเป็ น
แผนหรื อ รู ป แบบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความ
ห ลากห ลาย แล ะ
สามารถสะท้ อ นการ
จั ด การเรี ย นการสอน
ของหลักสูตร
-

วิธีการดาเนินการ
(โครงการ/กิจกรรม)
หลากหลาย และสามารถ
สะท้อนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร

วัน/เดือน/
ปี

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้ (KPI)
ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้

เป้าหมาย
ความสาเร็จ

-

-

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)
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562)
หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
1. นายมรุต กลัดเจริญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์
4. นายฉัตรชัย นิยะบุญ
5. นายพิเนต ตันศิริ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรฯ
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ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)
--------------รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผน

หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินระดับหหลักสูตร

ผู้ตรวจประเมินให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรนาข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมาจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรดาเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้จากการประชุม

หลักสูตรประชุมเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน

