
 

 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2563 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
           
 
 
 

 
 



 

 

ค าน า 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 และรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร  เมื่อวันพุธที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  หลักสูตรได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 
อาจารยว์รปภา  มหาส าราญ 

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ 

 



 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 1 
สารบัญ  2 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 3 
    บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน  
    ผลการประเมิน  
    รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
    องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
    สิ่งส าคัญเร่งด่วนจากข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 
    (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562) 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

11 

รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร  ปี
การศึกษา 2563 

13 

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

14 

 
 

 
 



 

 

ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันพุธที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม  2563) 

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

อาจารย์ นีรนุช  เนื่องวัง ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา  หวังที่ชอบ กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการ

ประเมินเท่ากับ 3.51 หลักสูตรสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับ ดี  
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ ดี และด้านผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินของหลักสูตรจ าแนก
ตามองค์ประกอบได้ดังนี ้
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่าน เกณฑ ์ได้มาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  อยู่ในระดับ ดี 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 อยู่ในระดับ ดี 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 อยู่ในระดับ ดี 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  อยู่ในระดับ ดี 

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 1.  หลักสูตรควรมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  เพ่ือให้การบริหารอาจารย์ด าเนินไปตามเป้าหมาย  
เช่น  การศึกษาต่อ  หรือ  การท าผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
 2.  หลักสูตรควรส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อนักศึกษา  และแสดงรายละเอียดในส่วนของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้จากการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา  2562  ทั้ง
ที่เกิดกับนักศึกษาและอาจารย์  รวมถึงการประเมินกระบวนการเพ่ือการพัฒนาในปีต่อไป 
  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 1.  หลักสูตรควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 

 2.  หลักสูตรควรเพ่ิมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม  ตามอัตลักษณ์ของหลังสูตร 
 3.  หลักสูตรควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์เผยเพร่ผลงานวิจัยทุกคน 
 4.  หลักสูตรควรท าการวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 
 5.  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบูรณาการทั้ง  3  ด้าน  พร้อมทั้งใส่รายละเอียดการน าความรู้ไป
บูรณาการและการประเมินผลลัพธ์  รวมทั้งการแสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรม  (การน าความรู้ด้านใดไปใช้  
นักศึกษาได้ประโยชน์อย่งไรบ้าง) 
 

 



 

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบ
ที ่

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผ่านเกณฑ ์  

 เกณฑ์การประเมิน   

 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ ์  
 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ ์  

 3. คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร -  
 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน -  

 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

-  

 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) -  
 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์   -  
 8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา -  

 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษา 

-  

 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-  

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่านเกณฑ ์  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์  
หมายเหตุ  :  ระดับบณัฑติศึกษา  ต้องผ่าน  11  ข้อ  (ข้อ  1-11) 

 
  



 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการปรับเพ่ิม-ลด) 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.13  
 

 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3.00  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 3.57  

3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.00 

  -เกณฑ์การรับนักศึกษา 

 -การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 3.00 

 
 -การให้ค าปรึกษา/แนะแนว 

 -การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 -การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/ 

การเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  
 -อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 -อัตราการส าเร็จการศึกษา 

 -ความพึงพอใจและผลการจดัการ 
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 2.67  
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
4.00  หลักสตูรควรเขียนอธิบายการ

ประเมินกระบวนการแล้วผลเกิด
อย่างไร เป็นรปูธรรม 

-การบริหารอาจารย ์
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.44  
  -ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 -ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
 -ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

 -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ได้รับการอ้างอิง 



 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการปรับเพ่ิม-ลด) 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00  

 -อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
 -ความพึงพอใจและผลการจดัการ 

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 4.15  
5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
-หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร 

3.00  ให้หลักสูตรแสดงการทบทวน
และประเมินการปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรเปรียบเทียบระหว่างหลัก
แผนใหม่และเก่าที่ได้มีการปรับปรุง
แผนการเรียน  
 *ให้แยกรายละเอียดให้ชัดเจน
ระหว่างแผนเก่า ใหม่ 

-การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานพินธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียน
การสอน 
-การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

3.00  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
บูรณาการทั้ง  3  ด้าน  พร้อมทั้งใส่
รายละเอียดการน าความรู้ไปบูรณา
การและการประเมินผลลัพธ์รวมทั้ง
การแสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรม (การ
น าความรู้ด้านใดไปใช้  นักศึกษาได้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง) 

 
 
 
 
 
 

-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

-การก ากับกระบวนการเรยีนการสอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการ 
ฝึกปฏิบัตริะดับปรญิญาตร ี

-การช่วยเหลือก ากับการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระและการตีพมิพ์ผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
-การประเมินผูเ้รียนตามกรอบ TQF 

3.00  หลักสูตรควรทบทวนรายวิชาที่ใช้
ในการทวนสอบ 

-การตรวจสอบการประเมินผูเ้รียน 

-การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอน 

-การประเมินวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ 



 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการปรับเพ่ิม-ลด) 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00  ให้สูตรใส่รายละเอียดรายจ านวน
วิชาทั้งหมด  แล้วแสดงจ านวนวิชาที่
ท าการทวนสอบ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 3.50  
6.สิ่งสนับสนุน 
การเรียน 
การสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 4.00  ให้หลักสตูรแสดงรายละเอียดใน
ส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโ้ดย
แสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้จากการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ในปีการศึกษา  
2562  ทั้งที่เกิดกับนักศึกษาและ
อาจารย์  รวมถึงการประเมิน
กระบวนการเพื่อการพัฒนาในปีตอ่ไป 

-ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 

-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พยีงพอและ
เหมาะสม 

 -กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 2-6 3.51  

 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

องค์ประกอบ
ที ่

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 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสตูรมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 2 - - 3.57 3.57 ระดับคณุภาพดี  
3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง  
4 3 4.17 - - 4.17 ระดับคณุภาพดีมาก  
5 4 3.00 3.67 - 3.34 ระดับคณุภาพดี  
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพดี  

รวม 13 3.35 3.75 3.57 3.51 ระดับคณุภาพด ี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพดี 
ระดับ

คุณภาพดี 
ระดับ

คุณภาพดี 
ระดับ

คุณภาพดี 
 



 

 

 
หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า 
 
 
 
 

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 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่าน/ไมผ่่าน การประเมิน หลักสตูร ได้/ไมไ่ด้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

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

รวม 13 7 4 2  ระดับคณุภาพดี  
ผลการประเมิน      

 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น / แนวทางเสริม 

จุดเด่น 
- 

แนวทางเสริม 

1.  หลักสูตรควรมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือให้การบริหารอาจารย์ด าเนินไปตามเป้าหมาย 
เช่น  การศึกษาต่อ  หรือการท าผลงานทางวิชาการในระดับที่สูง 

2. หลักสูตรควรส่งเสริมให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อนักศึกษาและแสดงรายละเอียดใน 
ส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้จากการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา  
2562  ทั้งท่ีเกิดกับนักศึกษาและอาจารย์รวมถึงการประเมินกระบวนการเพ่ือการพัฒนาในปีต่อไป 
 



 

 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1.  หลักสูตรควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 
2.  หลักสูตรควรเพ่ิมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
3.  หลักสูตรควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยทุกคน 
4.  หลักสูตรควรท าการวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
5.  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบูรณาการทั้ง  3  ด้าน  พร้อมทั้งใส่รายละเอียดการน าความรู้ไปบูรณา

การและการประเมินผลลัพธ์  รวมทั้งการแสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรม  (การน าความรู้ด้านใดไปใช้  นักศึกษาได้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง 

  แนวทางปรับปรุง 

- 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 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 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

       

3. นักศึกษา 
   3.1 การรับนักศึกษา 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 1 .  หลั กสู ตรควรมี ก า ร
พัฒนาการประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษาในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
 2. ห ลั ก สู ต ร ค ว ร เ พิ่ ม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

 

 1.  ห ลั ก สู ต ร จั ด ท า
แผน  การประชาสัมพันธ์เชิง
รุ ก ใ น เ ข ต พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุ ธยา  และ
ใกล้เคียง 
 2. หลักสูตรจัดท าแผน 
การจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้ อม ให้ นั ก ศึกษา
เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับอั ต
ลักษณ์หลักสูตร 
 

 1. หลั กสู ตรจั ดประชุม 
เขียนโครงการ ประชาสัมพันธ์
สาขา  โดยมีจัดรูปแบบ และ
ก าหนดการ  รวมถึงตารางการ
ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 2. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อ
จั ดกิจกรรมการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ โ ด ย
พิจารณาจากกิจกรรมของคณะ  
รวมถึ งสาขาวิชาจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์หลักสูตร 

 
 
 
 

ก.ย. 63–มค. 64 
 
 
 
 
 

ส า ข า วิ ช า ก า ร
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

1. มีจ านวน
นักศึกษาแรกเข้า
เพิ่มมากขึ้น 
2. นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา
มากและสามารถ
พัฒนาตนเองให้
เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ที่หลักสูตร
ต้องการได้ 
 

1. จ านวนนกัศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2. นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียน
มากยิ่งขึ้น และมีอัต
ลักษณ์ตามที่หลักสูตร
ก าหนดชัดเจน 
 



 

 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ 

(KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
 

4. อาจารย์ 
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4.2 คุณภาพอาจารย์ 
    4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 1. สูตรควรมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ทุกคน 
 

 1. สอบถามความ
ต้องการของอาจารย ์และ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ราย
ด้าน ประกอบด้วย  ด้าน
งานวิจัย  และด้านการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

 1. จัดท าแผนการพัฒนา
ตนเองรายบุคคลของบุคลากรใน
สาขาเพื่อเป็นการกระตุ้นอาจารย์
ในสาขาให้ท าวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

ส.ค. - ก.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

 

ส า ข า วิ ช า ก า ร
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

1. แผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรทุก
คน 
 
 

1. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองด้านงานวิจัย 
และต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

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

 1.  หลักสูตรควรท าการ
วิเคราะห์การประเมินผลการ
เรี ยนรู้   เพื่ อน ามาพัฒนา
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
 2.  ให้แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการบูรณาการทั้ง  3  
ด้าน  พร้อมทั้งใส่รายละเอียด
การน าความรุ้ไปบูรณาการ
และการประ เมิ นผลลั พ ธ์   
รวมทั้งการแสดงผลให้เห็นเป็น
รูปธรรม  (การน าความรู้ด้าน
ใดไปใช้  นักศึกษาได้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง) 

 1.  ห ลั ก สู ต ร จั ด ท า
แผน  เพื่อประชุมวิเคราะห์
หาผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และน า
ผลที่ได้คะแนนน้อยที่สุดมา
พัฒนานักศึกษาให้มีจุดแข็ง
เพิ่มขึ้น 
 2 .  หลั ก สู ต รจั ด ท า
แ ผ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร ใ น
รายวิชาให้ครบทั้ง 3  ด้าน 

1. จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
วิเคราะห์หาผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา และน า
ผลที่ ได้คะแนนน้อยที่ สุ ดมา
พัฒนานักศึกษา 

2. หลักสูตรจัดประชุม
เพื่อพิจณารายวิชาในสาขาเพื่อ
บูรณาการให้ครบทั้ง  3  ด้าน 
และมอบหมาย ให้ อ าจ ารย์
ประจ าวิชาด าเนินการต่อไป 

ส.ค. - ก.ค. 64 
 

ส า ข า วิ ช า ก า ร
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

1.นักศึกษาของ
หลักสูตรมีผลการ
ประเมินดีขึ้น 
2. แต่ละรายวิชา
สามารถอธบิาย
การบูรณาการ ทั้ง 
3 ด้านได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.นักศึกษาของ
หลักสูตรมีผลการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
2. หลักสูตรมีการบูร
ณาการ ทั้ง 3 ดา้น
ครบ 



 

 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ 

(KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
6. สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

       



 

ภาคผนวก 
 

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

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



 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2563 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
1. อาจารย์วรปภา  มหาส าราญ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. รศ.จิตติมา  อัครธิติพงศ์  กรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ผศ.ดร.วันทนา  เนาว์วัน   กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. อาจารย์มณฑิรา  ชุมวรานนท์  กรรมการบริหารหลักสูตร 
5. อาจารย์สุรารักษ์  สุพัฒนมงคล  กรรมการและเลขานุการบริหาร 

                                                    หลักสูตร 

     



 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ปีการศึกษา 2563  

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2562) 
--------------- 

 
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผน (Flow chart) 

 

 

วเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุภาพ

ระดบัหลกัสตูร

จดัท าแผนพฒันาคณุภาพ

เสนอคณะเพือ่พจิารณา

ด าเนินงานตามแผนพฒันา

คณุภาพ

ตดิตาม/ประเมนิผล/สรปุ


