
ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

ล าดับ ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 

1 ระบบ CHE QA ONLINE เปดิ 
หลักสูตรจัดท ำเล่มรำยงำนประเมินตนเอง และ/หรือกรอกข้อมูลพร้อม
หลักฐำนในระบบ CHE QA ONLINE 

พฤษภำคม 2565 เป็นต้นไป 

2 แจ้งก ำหนดประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 23 พฤษภำคม – 17 มิถุนำยน 2565 

3 หลักสูตรคัดเลือกผู้ประเมิน 
โดยเกณฑ์เคยผ่ำนกำรอบรมผู้ประเมินภำยในระดับหลักสูตรของ สกอ. 
หรือ เครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
(คณะกรรมกำรประเมินระดับหลักสูตร 3 คน  ประธำนเป็น
บุคคลภำยนอก 1 คน และกรรมกำรบุคคลภำยใน 2 คน) 

1-30 เมษำยน 2565 

4 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA  วันที่ 9 เมษำยน 2565 
5 ออกหนังสือเชิญผู้ประเมิน วันที่ 1 พฤษภำคม 2565 
6 ส่งหนังสือเชิญผู้ประเมินทั้งภำยนอกและภำยใน วันที่ 5 พฤษภำคม 2565 
7 หลักสูตรอัพโหลดหลักฐำนเข้ำในระบบ ESAR ก่อนวันประเมิน 7 วัน 

เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจล่วงหน้ำ 
ก่อนตรวจประเมิน 7 วัน 

8 หลักสูตรรับตรวจประเมินตำมวัน เวลำ โดยพร้อมเพียงกัน 

ณ ห้องประชุม FMS 305 (ออนไลน์) 
ตำมวันที่ก ำหนด 

9 หลักสูตรส่งเล่มรำยงำนประเมินตนเองให้คณะกรรมกำรประเมิน  ก่อนวันประเมิน 7 วัน 
10 ตรวจประเมินหลักสูตร  

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ วันที่  7  มิถุนำยน 2565 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร วันที่ 8 มิถุนำยน 2565 

หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต วันที่  8  มิถุนำยน 2565 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต วันที่ 9 มิถุนำยน 2565 

หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต วันที่  9  มิถุนำยน 2565 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่  11  มิถุนำยน 2565 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำดดิจิทัล วันที่  12  มิถุนำยน 2565 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วันที่  16  มิถุนำยน  2565 
หลักสูตรนิเทศศำตรบัณฑิต วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 

11 หลักสูตรแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติม ตรวจเสร็จแล้ว ถ้ำได้รับกำรแก้ไข
ภำยใน 3 วันหลังกำรประเมิน 

*ส่งไฟล์เล่มสมบูรณ์* 



ล าดับ ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 

12 หลักสูตรด ำเนินกำรกรอก CHE QA Online  ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
13 งำนประกันคุณภำพตรวจสอบควำมเรียบร้อยกำรกรอก CHE QA Online หลังวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
14 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะ 
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปีการศึกษา 2564 
 
ล าดับที่ หลักสูตร รายช่ือกรรมการผู้ประเมิน สังกัด วัน เวลารับตรวจ 

1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรตลำดดิจิทัล 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนกร  ศิริสุคันธำ 
อ.วำฑิต  วงศ์ดอกไม้ 
อ.อภินันท์  ปำนเพชร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 6 มิถุนำยน 2564 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 305 
2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กนิฐำ  ศรีภิรมย์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ธร  วิจิตรกูล 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่  7 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 305 
3 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต อำจำรย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง 

อำจำรย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษพงค ฟองสินธุ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 8 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 305 
4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัตถำ กรพิทักษ์ 
อำจำรย์กมลสร ลิ้มสมมุติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 8 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 202 
5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัตถำ  กรพิทักษ์ 
อำจำรย์ ดร.เชำวฤทธิ์  จั่นจีน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 9 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 202 



ล าดับที ่ หลักสูตร รายช่ือกรรมการผู้ประเมิน สังกัด วัน เวลารับตรวจ 

6 หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต อำจำรย์ ดร.ภำวินีย์ ธนำอนวัช 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชิชญำสุ์  ช่ำงเรียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปองขวัญ  สร่ำงทุกข์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 9 มิถุนำยน 2564 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 305 
7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันชัย  เพ็งวัน 
อำจำรย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์ 
อำจำรย์ชนิดำ  เรืองศิริวัฒนกุล 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (แม่สอด) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 11 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 305 
8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อำจำรย์ ดร.ภำวินีย์ ธนำอนวัช 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชิชญำสุ์  ช่ำงเรียน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปองขวัญ  สร่ำงทุกข์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 305 
9 หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐชำ หน่อทอง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัตถำ กรพิทักษ์ 
อำจำรย์วัชรำภรณ์ อำรีรัตนศักดิ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 17 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.00-15.00 น. 

FMS 305 
 


