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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.82 คะแนน) ตามเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ )  โดยมีจ านวน  

1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่  2) มีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  

(องค์ประกอบที่ 3-6 )  
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผา่น  

องค์ประกอบที่ 2 4.66 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 3.44 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 3.75 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.82 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

ในปี พ.ศ. 2528 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (ซึ่งในขณะนั้นยังมฐีานะเป็นกรมการฝึกหัด

ครู) ได้เห็นชอบและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (วิทยาลัยครู) ต่างๆ สามารถขยายการจัดการเรียน

การสอนในสาขาวิชาการ/วิชาชีพและผลติบัณฑติและบุคลากร นอกเหนือจากวิชาชีพครู เพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจและเพื่อสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานใน

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนได้กว้างขวางขึน้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งก็คือวิทยาลัยครูในขณะนั้น ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ในระดับปริญญาตรี และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับอนุปริญญา เมื่อปี พ.ศ.2528 และในปี พ.ศ. 

2532 และได้ท าการขออนุมัติและเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับปริญญาตรี ในปี

การศกึษา พ.ศ. 2533 โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการแบ่งส่วนราชการและเปลี่ยนแปลง

ระบบการบริหารใหม่ ท าให้ภาควิชาเดิมหมดไป แต่ได้มีการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาชีพในรูปของ

คณะกรรมการสาขาวิชาแทน โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้ประสานงานและดูแลการจัดการเรียนการ

สอนของสาขาวิชาเป็นหลัก 

ในปี พ.ศ. 2552 สภาการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  สาขาวิชาจึงได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2554 เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรใหส้อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามวงรอบ เพื่อให้

หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่

สังคม และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับจากองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงบริษัทระดับชาติและนานาชาติ โดยในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 นีม้ีเป้าหมายเพื่อให้

สามารถจัดการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสามารถผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กับประชาคมโลก สาขาวิชาจะปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามวงรอบในปี 2564 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมนิ 

ปีการศกึษา 2560 

แนวทาง/การพฒันา

ปรับปรุง ปกีารศึกษา 

2561 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการปรับปรุง 

ปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบ

ที่ 4 อาจารย ์

1. ควรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้อาจารย์

ตีพิมพ์บทความวิจยัใน

วารสารวิชาการใน

ฐานขอ้มูล TCI และใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ควรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้อาจารย์ได้

ศกึษาตอ่รวมท้ังการเข้า

สู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

1.1 ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 

คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรประชุมเพื่อช้ีแจง

และส่งเสริมนโยบายของ

หลักสูตรให้เผยแพร่

ผลงานวจิัยในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

และฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ และก าหหนดให้

อาจารย์ท่ีไม่มี

ประสบการณ์ในการ

ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลเข้ารับ

การอบรม 

1.2 ประชุมเพื่อก ากับ

ตดิตามการเผยแพร่

ผลงานวจิัยในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

และฐานข้อมูลระดับ

นานาชาต ิ

1.3 มอบหมายให้ อาจารย์ 

ดร. อังค์วรา เหลอืงนภาใน

การตดิตาม ส่งเสริมและ

กระตุน้อาจารย์เป็น

รายบุคคล  

 

2.1 ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 

คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเพื่อช้ีแจงและ

ส่งเสริมนโยบายของ

หลักสูตรให้อาจารย์เข้า

ศกึษาตอ่และเขา้สู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

คณะกรรม 

การประจ า

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

1.1 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรมผีลงานวจิัย

เผยแพร่ในการประชุม

ระดับนานาชาต ิ 

1.2 อาจารย์เข้ารับการ

อบรมการเผยแพร่

ผลงานวจิัยในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

และฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ  

1.3 จากการตดิตามเป็น

รายบุคคลท าให้รับทราบ

ปัญหาและอุปสรรคใน

การตพีมิพแ์ละเปิด

โอกาสให้แลกเปลี่ยน

ข้อมูลและแนะน า

แนวทางในการแกไ้ข

ปัญหา 

2. อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 2 ท่าน ยังคง

ศกึษาตอ่ในระดับ

ปริญญาเอก และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 ท่านก าลังอยู่ระหว่าง

การด าเนนิการสมัคร

สอบ และจากอารย์

ประจ าหลักสูตร 4 ท่าน

ท่ีเข้าร่วมโครงการเร่งรัด

การเข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วชิาการ ในปี 2560 (จดั

โดยมหาวิทยาลัย) ในปี

2561 ท้ัง 4 ท่านได้ย่ืน
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2.2 ประชุมเพื่อก ากับและ

ตดิตามให้อาจารย์ท่ียังไมม่ี

ผลงานวชิาการเข้าร่วม

โครงการเร่งรัดการเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการ (จัด

โดยมหาวิทยาลัย) 

ขอต าแหนง่ทางวิชาการ

เรียบร้อยแลว้และอยู่

ระหว่างการพิจารณา 

และมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพิ่มอีก 1 ท่าน

ท่ีเข้าร่วมโครงการเร่งรัด

การเข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วชิาการ 

องค์ประกอบ

ที่ 5 หลักสูตร 

การเรยีนการ

สอน 

การประเมิน 

ผู้เรียน 

1. ควรระบุการฝึก

ปฏบัิตใิน มคอ.3 และ

มคอ.5 ให้ชัดเจนและมี

การก ากับตดิตาม 

ประเมินผล และ

ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 

 

 

 

 

2. การทวนสอบตอ้ง

ระบุให้ชัดเจนถึงวธีิการ

ทวนสอบและน าผล

ประเมินการทวนสอบใช้

ในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพื่อแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ก ากับตดิตาม ประเมินผล 

และปรับปรุงแก้ไขใส่

รายละเอยีดการฝึกปฏบัิต ิ

การบูรณาการและการ

ปรับปรุงรายวชิาไว้ใน มคอ.

3 ให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และ

สอดคล้องกับมคอ.2  

1.2 ก าหนดรายวชิาท่ีให้ปรับ

มคอ.3 เพื่อให้เป็นต้นแบบ

ให้กับรายวชิาอ่ืนๆ 

  

2. ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพื่อวาง

แผนการด าเนนิการทวนสอบ 

โดยก าหนดวธีิการทวนสอบ

อย่างชัดเจน 5 วิธี ได้แก่  

1) การประเมินตนเองของ

นักศกึษา 

2) การสอบวัดผล

ภาษาอังกฤษ (Mock-UP 

TOEIC Test) 

3) การสอบวัดผล TOEIC 

ของนักศกึษาช้ันปีท่ี 4  

4) คณะกรรมการหลักสูตร

ประเมินโดยใชแ้บบส ารวจ

และพูดคุยกับนักศกึษา 

คณะกรรม 

การประจ า

หลักสูตรและ

อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาฯ 

1. ไดต้น้แบบมคอ.3  และ 

มคอ.5 ท่ีปรับปรุงให้

สอดคล้องกับมคอ.2 และ

มกีารระบุรายละเอยีด

ชัดเจนเกี่ยวกับการฝึก

ปฏบัิตแิละการ บูรณาการ  

 

 

 

 

2.มแีนวทางและวิธีการใน

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนรู้อยา่งชัดเจน

และเป็นระบบและ

สามารถน าผลทีไ่ด้รับจาก

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนรู้ไปใชใ้นการ

ปรับปรุงการเรียนการ

สอนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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3. ควรระบุให้ชัดเจน

เกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยท่ีได้

ด าเนนิการแล้ว 

5) ตรวจสอบ มคอ.3 และ 

มคอ.5 และน าผลการ

ประเมินการทวนสอบ

รายงานในท่ีประชุมสาขาวิชา

ฯเพื่อให้อาจารย์ในสาขาได้

ไปใชใ้นการปรับปรุงการ

เรียนการสอน  

3. ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพื่อวาง

แผนการปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัยและมอบให้

กรรมการหลักสูตรท าหน้าท่ี

ก ากับตดิตามให้มกีารระบุ

การปรับปรุงหลักสูตรให้

ชัดเจนในแต่ละรายวชิา 

 

 

3. ได้มคอ.3  และ มคอ.5 

ท่ีระบุการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยอยา่ง

ชัดเจนในแต่ละรายวชิาท่ี

เป็นรายวชิาต้นแบบ 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผา่น  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผา่น   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผา่น   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผา่น   

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 3  ข้อ ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ 

120.12x100 คะแนนเฉลี่ย 

35.24 
4.62 

 

26  

ตัวบ่งชี ้2.2 บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปี 

61x100 ร้อยละ 93.85 
4.69 

 

65  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ตัวบ่งชี ้3.1 การรับนักศกึษา มีการด าเนินการ 4.00  

ตัวบ่งชี ้3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการ 4.00  

ตัวบ่งชี ้3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินการ 4.00  

ตัวบ่งชี ้4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 1x100 ร้อยละ 20 5.00  

 

3.33 

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
0x100 ร้อยละ 0 

0.00 
5 

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.60x100 ร้อยละ 32 5.00 

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2   

ตัวบ่งชี ้4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี ้5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี ้5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 4.00  

ตัวบ่งชี ้5.3 การประเมนิผูเ้รียน มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี ้5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการด าเนินการ 

ร้อยละ 80 

  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า

มี) 

มีการด าเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนินการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

มีการด าเนินการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 

มีการด าเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

มกีารด าเนินการ   

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

- ไม่ม ี- -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

มีการด าเนินการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

- ไม่ม ี- -  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหมท่ี่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.41 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.62 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผา่น 10 ข้อ /10 ขอ้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการด าเนินการ 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี้ 3.82 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.หลักสูตรมีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

2.มีแผนการพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน  นักศึกษาสามารถนําเสนอบทความวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และมี

บทความได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1.ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.มีแผนพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ชัดเจน และดําเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมและติดตามการเผยแพร่

ผลงานในฐานข้อมูล เป็นผลให้อาจารย์ประจําหลักสูตร 4 ใน 5 คน ได้เสนอผลงานขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2.งานวิจัยทุกชิ้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

3.มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยทุน สกว. 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1.ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.หลักสูตรได้รับความนิยม และรับนักศึกษาได้เกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

2.หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง 

3.มีโครงการเตรียมความพร้อมที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผลให้นักศึกษาสามารถนําเสนอบทความวิชาการและ

ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะการพูด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 

2.ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา 

3.หลักสูตรควรมีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และนักศึกษา 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.จุดเด่นและแนวทางเสริม 

หลักสูตรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยรวบรวมแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้

พัฒนาตนเอง และได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าเพื่อเขียนบทความ 

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
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- 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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ส่วนที ่3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบที่ 

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 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 4.66 4.66 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.44 - - 3.44 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 4.00 - 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพ 

ดมีาก 

3.82 ระดับคุณภาพดี 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการ 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 

เวลา กิจกรรม 

เวลา  08.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา  08.00  - 08.30น. 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น. 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศธิรเสาวภา คณบดี กล่าวเปิดการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประชุมเพื่อเตรียม

ความพรอ้มในการตรวจประเมินฯ 

เวลา 09.00 – 12.00  น. ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดย  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี   ปัทมะศังข์      ประธาน  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา   พูลผล          กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ประกอบ    ผลงาม                      กรรมการ  

4. นางสาวสุภาวดี         เรอืงสังข์                      เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เวลา 13.00 – 15.30 น.    

 

เวลา 15.30 – 16.00 น. 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน 

ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ต่อ) 

คณะกรรมการสรุปผลและข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในของหลักสูตร 

 

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.45 น.และรับประทานอาหารว่าง (บ่าย) เวลา 14.45 น. 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่      ๑๓๙๕/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

___________________________

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดใหสถาบันศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบ
และกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและ
ระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด

อาศัยอําจานตามความในมาตรา ๓๑ (๓) แหงพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ หลักสูตร โดยมีองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเกรียงศักดิ์  โชติจรุงเกียรติ์  ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา   สุขสวัสดิ์ กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารยศรีสุรักษ   สีวันนา   กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

  ๔. นางสาวภัทรพร  หัสดี เลขานุการ

๒. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต กลุมสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
  (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. อาจารย ดร.ทรงพล    นคเรศเรืองศักดิ์  ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธุ  จันทรดี      กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารยอิริยา     ผองพิทยา  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวจิราพร ฮามวงศ เลขนานุการ

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. รองศาสตราจารยปราณี       เพชรแกว   กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)



 ๓. รองศาสตราจารยขนิษฐา      จิตชินะกุล       กรรมการ  (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

     ๔.นางสาวสุภาวดี เรืองสังข เลขานุการ

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ
 (วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ราณี  อิสิชัยกุล  ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญพัฒน    กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารย ดร.ธนภูมิ       ปองเสงี่ยม กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวตูนละดา        เพชรอําไพ              เลขานุการ

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. อาจารย ดร.ประกอบ    ผลงาม ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี   ปทมะศังข      กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารยกรภัค            จายประยูร             กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

    ๔. นางสาวตูนละดา        เพชรอําไพ    เลขานุการ

๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี   ปทมะศังข  ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. อาจารย ดร.ประกอบ ผลงาม กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารยกรภัค จายประยูร กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวกัญญพัฑฒา      หงสภัทราจันทร  เลขานุการ

๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
   (วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตระกูล ชํานาญ  ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชภูมิ   สีชมภู   กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารยสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวจิราพร   ฮามวงศ           เลขานุการ

๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี   ปทมะศังข   ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิภา พูลผล  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. ออาจารย ดร.ประกอบ  ผลงาม กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข เลขานุการ

๙. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
   (วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา   ความคุนเคย      ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. อาจารยรัฐทิตยา  หิรัณยหาด กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓. อาจารยรัชฎาพร   วงษโสพนากุล      กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวนริสา  รวดเร็ว   เลขานุการ

๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

 (วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)



 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร   ภูสาระ   ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. อาจารยวิสันต      ตั้งวงษเจริญ กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารยอิสรีย      ขาวทวีรัชต  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวศรัณภัสร  แสงทอง   เลขานุการ

๑๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ

 (วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา     ความคุนเคย    ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๒. อาจารยรัฐทิตยา                 หิรัณยหาด      กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓. อาจารยรัชฎาพร                วงษโสพนากุล   กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๔. นางสาวจิราพร                  ฮามวงศ  เลขานุการ

๑๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑.รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ    รัฐฉัตรานนท   ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร   ภูสาระ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. อาจารย ดร.เฉลิมพร   เย็นเยือก กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาววนิดา กงแหลม เลขานุการ

๑๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  (วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. อาจารย ดร.เฉลิมพร      เย็นเยือก     ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

สินธุเดช

 ๔. นางสาววนิดา กงแหลม    เลขานุการ

๑๔.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ

 (วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. อาจารย ดร.เฉลิมพร      เย็นเยือก       ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒. รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล   กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยธรรมรัตน      สินธุเดช       กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๔. นางสาววนิดา      กงแหลม       เลขานุการ

๑๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

 ๑. อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ   ประธาน (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๒. รองศาสตราจารย ดร.บุรินทร  ศรีสมถวิล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี   ปทมะศังข กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 ๔. นางสาวสุภาวดี     เรืองสังข  เลขานุการ

อํานาจหนาที่

๑. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

๒. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

๓. ใหขอเสนอแนะตอหลักสูตร เพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรใหสอดคลองกับ

          ๓. ผูชวยศาสตราจารยธรรมรัตน                กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)



มาตรฐานการศึกษาของชาติ

๔.จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบ CHE QA Online เสนอตอ
หลักสูตร

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

 สั่ง ณ  วันที่   ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)

อธิการบดี
03พ.ค.62  เวลา 14:16:41  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgAwA-DAANw-A5AEM-ANABB
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ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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