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แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2563 

(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 และรับการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  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 

 
 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ 
        ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

                                                                 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า  
สารบัญ   
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  4 
    บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 5 
    ผลการประเมิน 5 
    รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 6 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 
(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

8 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก 1  รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 

ภาคผนวก 2  ขั้นตอนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562)    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
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ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันจันทร์ที ่13 กรกฎาคม 2563  ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562  ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
อาจารย์ทศพล      ปรีชาศิลป์ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูม ิ
อาจารย์สุนันทา    คะเนนอก กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์เพ็ญนภา  หวังที่ชอบ กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการ
ประเมินเท่ากับ 3.69  สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับ  3.41                       
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ 3.75 และด้านผลผลิตอยู่ในระดับ 4.56 เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะจ าแนก
ตามองค์ประกอบได้ดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน   มีผลการประเมิน ผ่าน เกณฑ ์
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับ ดี 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  อยู่ในระดับ ดี 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  อยู่ในระดับ ปานกลาง 

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

จุดเด่น 
1. บัณฑิตของหลักสูตรมีภาวะการมีงานท าในอัตราที่สูง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพในการบริหารหลักสูตร สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรมีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพ่ือสร้างเครือข่ายช่องทางเลือก

ให้บัณฑิตมากขึ้น  และสาขาควรจัดโครงการการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก่อนออกสู่โลกอาชีพ 
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบริหารหลักสูตรให้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า

ร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน 
และนักศึกษาให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นรายตัวบ่งชี้ เพ่ือใช้

ประเมินผลลัพธ์และประเมินกระบวนการ 
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2. หลักสูตรควรจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
 2.1 การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 
 2.2 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรควรท าแผนรายบุคคลทั้งด้านกรอบอัตราก าลัง การท าผลงาน

วิชาการ การศึกษาต่อ และการอบรมสัมมนา เพ่ือก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2.3 การรับนักศึกษา เนื่องจากยอดนักศึกษาแรกเข้าต่ ากว่าแผน ทางหลักสูตรอาจต้องท า

แผนการบริหารความเสี่ยงในด้านการรับนักศึกษา  
 2.4 การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์ COVID19 

ท าให้ต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
3. หลักสูตรควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม  

อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
4. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมส่งเสริมกับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถนะรายชั้นปี เพ่ือส่งเสริมให้

นักศึกษามีศักยภาพมากขึ้น 

  แนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นรายตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ประเมิน

ผลลัพธ์และประเมินกระบวนการ 
2. หลักสูตรมีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 
 2.2 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรท าแผนรายบุคคลทั้งด้านกรอบอัตราก าลัง การท าผลงาน

วิชาการ การศึกษาต่อ และการอบรมสัมมนา เพ่ือก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2.3 การรับนักศึกษา เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ยอดนักศึกษาแรกเข้าของสาขา

ต่ ากว่าแผน หลักสูตรจึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านการรับนักศึกษา  
 2.4 การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์ COVID19 

ที่ท าให้ต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรจึงมีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนหาก
สถานการณ์ COVID19 กลับมาอีกครั้ง เช่น การเตรียม Application Google Classroom / Line/ Facebook 
เป็นต้น 

3. หลักสูตรได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม    
อัตลักษณ์ของหลักสูตร  

4. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถนะรายชั้นปี เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีศักยภาพมากข้ึน 
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สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ์  

 เกณฑ์การประเมิน   
 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  
 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  
 3. คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร -  
 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน -  
 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
-  

 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี) 

-  

 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์   -  
 8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
-  

 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา 

-  

 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษามีผลงานวจิัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-  

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผ่านเกณฑ์  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์  
หมายเหตุ : ระดับบัณฑติศึกษา ตอ้งผ่าน 11 ข้อ (ข้อ 1-11)  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการปรับเพิ่ม-ลด) 
2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
4.11  

 
 2.2 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5.00  

 
 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.56  

3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  
  -เกณฑ์การรับนักศึกษา 3.00 

 -การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 

3.00 

 

 -การให้ค าปรึกษา/แนะแนว  
 -การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 -การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/ 

การเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 

 
 

 -อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
 -อัตราการส าเร็จการศึกษา 
 -ความพึงพอใจและผลการจดัการ 

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 3.00  
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

 -การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 4.00 
-การบริหารอาจารย ์
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย์  

 
 

-ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 3.89 
-ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ  
-ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์  
-จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ได้รับการอ้างอิง 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการปรับเพิ่ม-ลด) 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 
 

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์ 4.00 
-ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียน 
ของนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 3.96  
5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   

-หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร 3.00  
 -การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย 

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานพินธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียน 
การสอน 

4.00 

 

-การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
 
 

 

-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
-การก ากับกระบวนการเรยีนการสอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการ 
ฝึกปฏิบัตริะดับปรญิญาตร ี
-การช่วยเหลือก ากับการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

3.00 
 

 

-การประเมินผูเ้รียนตามกรอบ TQF 
-การตรวจสอบการประเมินผูเ้รียน 
-การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอน 
-การประเมินวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 

 
 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 3.75  
6.สิ่งสนับสนุน  
การเรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.00 

 
 -ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการปรับเพิ่ม-ลด) 
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พยีงพอและเหมาะสม  

 -กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 2-6 3.69  

 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 
 

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 ผ่านการประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 4.56 4.56 คุณภาพ ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 คุณภาพ ปานกลาง 
4 3 3.96 - - 3.96 คุณภาพ ดี 
5 4 3.00 4.00 - 3.75 คุณภาพ ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 คุณภาพ ปานกลาง 

รวม 13 3.41 3.75 4.56 3.69 คุณภาพ ดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ดี 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี 
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หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการค านวณคะแนนในแต่ละดา้นตามตารางดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแน

น
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/ไมไ่ด้มาตรฐาน 
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 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น / แนวทางเสริม 

จุดเด่น 
1. บัณฑิตของหลักสูตรมีภาวะการมีงานท าในอัตราที่สูง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพในการบริหารหลักสูตร สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรมีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน เพ่ือสร้างเครือข่ายช่องทางเลือก

ให้บัณฑิตมากขึ้น  และสาขาควรจัดโครงการการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก่อนออกสู่โลกอาชีพ 
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการบริหารหลักสูตรให้มากข้ึน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า

ร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน 
และนักศึกษาให้มากข้ึน 
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จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นรายตัวบ่งช้ี เพื่อใช้ประเมินผลลัพธ์

และประเมินกระบวนการ 
2. หลักสูตรควรจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
 2.1 การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 
 2.2 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรควรท าแผนรายบุคคลทั้งด้านกรอบอัตราก าลัง การท าผลงานวิชาการ 

การศึกษาต่อ และการอบรมสัมมนา เพื่อก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2.3 การรับนักศึกษา เนื่องจากยอดนักศึกษาแรกเข้าต่ ากว่าแผน ทางหลักสูตรอาจต้องท าแผนการบริหาร

ความเสี่ยงในด้านการรับนักศึกษา  
 2.4 การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์ COVID19 ท าให้ต้องมี

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
3. หลักสูตรควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม  อัตลักษณ์ของ

หลักสูตร 
4. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมส่งเสริมกับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถนะรายชั้นปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพ

มากขึ้น 

  แนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นรายตัวบ่งช้ีเพื่อใช้ประเมินผลลัพธ์และ

ประเมินกระบวนการ 
2. หลักสูตรมีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 
 2.2 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรท าแผนรายบุคคลทั้งด้านกรอบอัตราก าลัง การท าผลงานวิชาการ 

การศึกษาต่อ และการอบรมสัมมนา เพื่อก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2.3 การรับนักศึกษา เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ยอดนักศึกษาแรกเข้าของสาขาต่ ากว่าแผน 

หลักสูตรจึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านการรับนักศึกษา  
 2.4 การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์ COVID19 ที่ท าให้ต้อง

มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรจึงมีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนหากสถานการณ์ COVID19 กลับมา
อีกครั้ง เช่น การเตรียม Application Google Classroom / Line/ Facebook เป็นต้น 

3. หลักสูตรได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม    อัตลักษณ์ของ
หลักสูตร  

4. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถนะรายชั้นปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพ
มากขึ้น 
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8 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 
(จากผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ (KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
   1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 
2. บัณฑิต  
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
3. นักศึกษา 
   3.1 การรับนักศึกษา 
   3.2 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
นักศึกษา 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
4. อาจารย์ 
   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   4.2 คุณภาพอาจารย์ 
   4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 
   5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   5.3 การประเมินผู้เรียน 

1. นักศึกษา หลักสูตรควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมส่งเสริมกับนักศึกษาให้เหมาะสม
กับสมรรถนะรายชั้นปี เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีศักยภาพมากขึ้น  
 

 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมิน ผู้ เรียน หลักสูตรควรมีการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย ในลักษณะเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นรายตัวบ่งชี้ 
เพื่อ ใช้ประเมินผลลัพธ์และประเมิน
กระบวนการ 

3.  หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้ เรียน หลักสูตรควรจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
ดังนี้ 
     3.1 การก ากับมาตรฐานของหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2558 

หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมนักศึกษาให้เหมาะสม
กับสมรรถนะรายชั้นปี  เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ศักยภาพด้านการตลาดมากขึ้น 
 
 
 
ค ว ร มี ก า ร ก า ร ก า ห น ด ค่ า
เป้ า หมาย  ในลั กษณะ เ ชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็น
รายตัวบ่งชี้ 
 
 

ควรจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของหลักสูตรในด้าน การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร การ
บ ริ ห า ร อ า จ า ร ย์  ก า ร รั บ
นักศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน 
 

1.  ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อร่วมกันพิจารณากิจกรรม
หรือโครงการที่จะจัดให้นักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี 
2. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เ พื่ อ ร่ ว ม กั น พิ จ า รณาก า หนด ค่ า
เป้ าหมายในเชิ งปริมาณ และเชิ ง
คุณภาพ รายตัวบ่งชี้ 
 
 

1.หลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาท า
แผนบริหารความเส่ียงของหลักสูตร ใน
เร่ือง  
     1 .1  การก ากับมาตรฐานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 2558 
     1.2 การบริหารอาจารย์ หลักสูตร
ควรท าแผนรายบุคคลทั้งด้านกรอบ

มค.-พค. 64 
 
 
 
 
 
 
 

สค.-ธค. 63 
 
 
 
 
 

มค.-พค.64 

 

 

 

 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
 
 

 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรได้จัดประชุม
เพื่ อพิ จ า รณาก า หนด
กิจกรรมให้นักศึกษาทั้ง 4 
ชั้นปี ร่วมกัน 
2. หลักสูตรได้จัดกิจกรรม
เพื่ อพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษารายชั้นปี 
 
หลักสูตรได้ก าหนดค่า
เป้ าหมาย เชิ งปริ มาณ 
และเชิงคุณภาพรายตัว
บ่งชี ้
 
 

หลักสูตรได้จัดประชุม
เพื่อพิจารณาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของ
หลั กสู ตร ในด้ าน  การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
การบริหารอาจารย์ การ
รับนัก ศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนให้

ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ จั ด
กิจกรรมเพื่ อพัฒนา
สมรรถนะนัก ศึกษา
รายชั้นปี ทั้ง 4 ชั้นปี 
 
 
 
 
มี ก า ร ก า ห น ด ค่ า
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพรายตัว
บ่งชี ้
 
 
 
ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ แ ผ น
บริหารความเส่ียงทั้ง 4 
ด้าน ดังนี้ 
  1 .  ก า ร ก า กั บ
มาตรฐานของหลักสูตร
ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตร 
2558 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการ 
แนวทางการพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ (KPI) 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
   5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
   6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

     3.2 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรควร
ท าแผนรายบุคคลทั้งด้านกรอบอัตราก าลัง 
การท าผลงานวิชาการ การศึกษาต่อ และ
การอบรมสัมมนา เพื่อก ากับติดตามให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
     3.3 การรับนักศึกษา เนื่องจากยอด
นั ก ศึ กษาแรก เข้ าต่ า ก ว่ า แผน  ทา ง
หลักสูตรอาจต้องท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงในด้านการรับนักศึกษา 
     3.4 การจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น 
สถานการณ์ Covid19 ท าให้ต้องมีการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
 
4.  หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมิน ผู้ เรี ยน หลักสูตรควรสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควรจัดเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
เ ป็ น ไ ป ต า มอั ตลั กษณ์ ขอ ง
หลักสูตร 

อัตราก าลัง การท าผลงานวิชาการ 
การศึกษาต่อ และการอบรมสัมมนา 
เพื่ อ ก า กั บติ ดตามให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย 
     1.3 การรับนักศึกษา เนื่องจาก
ยอดนักศึกษาแรกเข้าต่ ากว่าแผน  
     1.4 การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณปัจจุบัน 

2. หลักสูตรจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของหลักสูตรในด้าน การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร การบริหารอาจารย์ 
การรับนักศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 
1.หลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาการ
จั ดท า เ ค รื อข่ า ยความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานภายนอก  
2. จัดท าเครือข่ายความร่วมมือ(MOU) 
กับหน่วยงานภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

มค.-เมย.64 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
 
 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักสูตรได้จัดประชุม
เพื่อจัดท าเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ กั บหน่ ว ย ง า น
ภายนอก  
2 .  หลั ก สู ต ร ได้ จั ดท า
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

 2. การบริหารอาจารย ์
 3. การรับนักศึกษา 
 4. การจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรมีการจัดท า
เครือข่ายความร่วมมือ 
(MOU) กับหน่วยงาน
ภายนอก เพิ่ มขึ้ น  1 
เครือข่าย 
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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) 
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รายชื่อคณะกรรมการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2563 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(ชื่อคณะกรรมการจัดท า) 
 

1. ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ 

2. อาจารย์รุ่งเรือง  ทองศร ี

3. อาจารย์เสาวลักษณ์    ชาติศรีสัมพันธ์ 

4. อาจารย์ฤดี    เสริมชยุต 

5. อาจารย์ก าธร    แจ่มจ ารัส 

6. อาจารย์ญานิศา เผื่อนเพาะ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ปีการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2562) 

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

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผน (Flow chart) 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
(คณะวิชา/สาขาวิชา) 

 
 

ประชุมพิจารณาผลการประเมิน 
(สาขาวิชา) 

 
 

ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(สาขาวิชา) 

 
 

เสนอคณะวิชาเพื่อพิจารณา 
(คณะกรรมการประจ าคณะ) 

 
 


