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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :        การจัดการทั่วไป 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :         บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Master of Business Administration (General Management)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :     M.B.A. (General Management)  

3.  รูปแบบของหลักสูตร  
3.1  รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี   
      3.2  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย   
       3.3  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

- ไม่มี - 
4.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตร ปรับปรุง  พ.ศ.  2555    
สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่6/2554 
วันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ. 2554  
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่ 1/2555 
วันที่  23 มกราคม  พ.ศ. 2555  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555   
5.  สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2557   หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255...)ตามกรอบ TQF 
ปรับปรุง (พ.ศ. 2555) ตามกรอบ TQF 

6.  ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ     ไม่มีสภาวิชาชีพควบคุม 
              หลักสูตรสาขาวิชาชีพ  รบัรองโดย   
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7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จ านวน 1 ครั้ง    
 
ล าดับที่ของการพัฒนา/ 

ปรับปรุงหลักสูตร 
ปี พ.ศ. ที่ท าการพัฒนา/

ปรับปรุง 
หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2555 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา 2555  

 
8.  การด าเนนิงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  
    (ปีที่ผ่านมา) 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรใช้ระบบการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ตัวชี้วัดยังไม่ต่อเนื่อง ท าให้การน าผลการ
ประเมินไปพัฒนายังไม่เป็นรูปธรรม 

มีการติดตาม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด และน าไป
ไปพัฒนาปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
1.  รหัสหลักสูตร 25521541102967 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่จบ

การศึกษา 

ว.ด.ป. 
ที่เริ่ม
งาน 

ปีการศึกษาที่ได้รับ
แต่งตั้งต าแหน่งทาง

วิชาการ  

หมายเหตุ 

ผศ. รศ. ศ. 
1 ดร.ปาณิสรา  

คงปัญญา 
บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ) 

2557 
 

2529    ดร.สุรพล  
พงศทัต  
ลาออก 

2 ดร.เจน   
จันทรสุภาเสน    

บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ) 

2556 2557    ดร.อัจฉรา  
ผ่องพิทยา 
ย้ายสังกัด 

3 ดร.บุญช่วย   
สุทธิรักษ์ 

ปร.ด.(การศึกษา
เพ่ือบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์) 

2553 2534     

4 ดร.ชลัยรัตน์  
จิรชัยเชาวนนท์      

กจ.ด.(การจัดการ
สื่อสาร) 

2550 2540     

5 ผศ.ดร.วินัย   
เชื่อมวราศาสตร์ 

ศศ.ด.(พัฒนา
สังคม) 

2555 2526 2549    

 
หมายเหตุ :  เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระหว่างภาคการศึกษา 2557 
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3.  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557    
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่จบ

การศึกษา 

ว.ด.ป. 
ที่เริ่ม
งาน 

ปีการศึกษาที่ได้รับ
แต่งตั้งต าแหน่งทาง

วิชาการ    

หมาย
เหตุ 

ผศ. รศ. ศ. 
1 ดร.บุญช่วย   

สุทธิรักษ์ 
ปร.ด.(การศึกษา
เพ่ือบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

2553 2534     

2 ดร.ชลัยรัตน์   
จิรชัยเชาวนนท์      

กจ.ด.(การจัดการ
สื่อสาร) 

2550 2540     

3 ดร.ปาณิสรา   
คงปัญญา 

บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ) 

2557 2529     

4 ดร.เจน   
จันทรสุภาเสน      

บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ) 

2556 2557     

5 ผศ.ดร.บุษยากร  
ตีระพฤติกุลชัย   

นศ.ด.(นิเทศ
ศาสตร์)   

2554 2556 2547    

6 ผศ.ดร.ส าราญ   
ท้าวเงิน   

Ph.D.(in 
Linguistics)   

- 2541 2556    

7 ผศ.นงลักษณ์   
เรืองวิทยาภรณ์   

ศ.ม. 
(เศรษฐศาสตร์)     

2532 2532 2549    

 
หมายเหตุ : อาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2557 
 
4.  อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดั
บท่ี 

ชือ่ – ชื่อสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่จบ

การศึกษา 

ว.ด.ป. 
ที่เริ่ม
งาน 

ปีการศึกษาที่ได้รับ
แต่งตั้งต าแหน่งทาง

วิชาการ  

หมายเหตุ 

ผศ. รศ. ศ. 
1 ดร.พสิษฐ ์ 

โสภณพงศพัฒน์ 
กจ.ด.(การจัดการ
สื่อสาร) 

2550      

 



5 

 

5.  บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรหรือบุคลากรที่หลักสูตรใช้ร่วมกันกับคณะและการพัฒนาบุคลากรใน
รอบปี 

 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล 
วุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง/งานที่

ปฏิบัติ 

การพัฒนาด้าน
วิชาการวิชาชีพใน
รอบปีการศึกษา 

2557 

รายละเอียดการน า
ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
- - - - - - 

 
ตาราง  สรุปจ านวนบุคลากรประจ าหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2557  

จ าแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ    
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ    4  1   5 
สายสนับสนุน          

รวม    4  1   5 
 

6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
7.  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

7.1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทั้งหมด 5 คน    

7.2  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.2-01 (มคอ.2 ภาคผนวก จ หน้า 7) 
 

7.3  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.2-01 (มคอ.2 ภาคผนวก จ หน้า 7) 
 

7.4  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา) 
อาจารย์ผู้สอน จะเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
ส่วนอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่สายวิชาการและบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาการหรือวิชาชีพ โดยประเมินจากผลงานการค้นคว้าทางวิชาการ 
หรือมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพโดยทั่วไป ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชารับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.2-01 (มคอ.2 ภาคผนวก จ หน้า 7) 

 
7.5  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ( ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ) 

(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็น

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.2-01 (มคอ.2 ภาคผนวก จ หน้า 7) 
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ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ( ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ )  ในรอบ 5 ปี  
มีดังต่อไปนี้  (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)       

 ชื่อ – นามสกุล งานวิจัยในรอบ 5 ปี (ปีพ.ศ.) 
1. ดร.ชลัยรัตน์  จิรชัยเชาวนนท์      - “การศึกษาทัศนคติและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” (งานวิจัย)   
- “รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” 

(งานวิจัย)       
2. ดร.เจน  จันทรสุภาเสน    - “การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของการส่งออกไทย สู่ตลาดโลก” (งานวิจัย) 
- “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผล ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
(บทความวิจัย)  

- “การส่งเสริมการค้าปลีกมะม่วงน้ าดอกไม้แปรรูป ต าบลดงมูลเหล็ก 
จังหวัดเพชรบูรณ์” (งานวิจัย) 

3. ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์ - “การวิจัยเพื่อพัฒนาครูภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาการทอผ้า
มุก” แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 
2555 (งานวิจัย)    

- “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน” แหล่งทุน งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2556 โดยผ่านการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งานวิจัย)   

- “การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” แหล่ง
ทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 
(งานวิจัย)        

- “การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” แหล่งทุน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2557 (งานวิจัย) 

- “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน” แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
พ.ศ. 2557 โดยผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (งานวิจัย)           
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ชื่อ – นามสกุล งานวิจัยในรอบ 5 ปี (ปีพ.ศ.) 
4. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุล
ชัย   

- กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
- (วิจัยในชั้นเรียน) 2556  ตีพิมพ์ในวารสารการจัดการ  ปีที่  7  ฉบับที่  2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบ

ทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นตีพิมพ์ในวารสารวารสารศาสตร์” ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / น าเสนอในเวทีการ
ประชุมวิชาการกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 
พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แหล่งทุน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- “พฤติกรรมการบริโภคสื่อและการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์2555”  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง     

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-02 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.ชลัยรัตน์   

จิรชัยเชาวนนท์) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-03 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.เจน   
   จันทรสุภาเสน) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-04 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.บุญช่วย    
   สุทธิรักษ์) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-05 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ผศ.ดร.บุษยากร  

       ตีระพฤติกุลชัย) 
 

7.6  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ( ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ )  
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรู้ จะเป็น

อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือท่ีสัมพันธ์กัน 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.2-01 มคอ.2 ภาคผนวก จ หน้า 7 
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ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ( ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ) ในรอบ 5 ปี    
มีดังต่อไปนี้   
 
ชื่อ – นามสกุล งานวิจัยในรอบ 5 ปี (ปีพ.ศ.) 

1. ดร.พสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์ - “การศึกษาทัศนคติและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” (งานวิจัย)   

- “รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” 
(งานวิจัย)       

2. ดร.ชนันชิดา  กิจประเสริฐ - “การจัดการทรัพยากรพ้ืนฐานและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ปี 
2557”      

3. ดร.สุภาสินีย์  ปริญญานิพนธ์ - “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มในกรุงเทพมหานคร”      

4. ดร.กานต์  อัมพานนท์    - “กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปี 2554” 

- “กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2555”     

- “การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถาน ศึกษาใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ปี 2556”   

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.6-06 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.พสิษฐ์   
    โสภณพงศพัฒน์) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.6-07 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.ชนันชิดา   
   กิจประเสริฐ) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.6-08 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.สุภาสินีย์   
   ปริญญานิพนธ์) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.6-09 (เอกสารเผยแพร่ วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.กานต์   
   อัมพานนท์) 
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7.7  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา) 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.7-10 (วุฒิการศึกษา ที่แจ้งให้บัณฑิตศึกษา ดร.เสาวนีย์  สมันตรีพร) 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.7-11 (วุฒิการศึกษา ที่แจ้งให้บัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.พิเศษ  ชัยดิเรก) 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.7-12 (วุฒิการศึกษา ที่แจ้งให้บัณฑิตศึกษา  ดร.รรินทร  วสุนันต์) 
 

7.8  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา) 
นักศึกษาปริญญาโทแผน ก2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วน

ตามหลักสูตรและผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา   

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.2-01 มคอ.2 ภาคผนวก จ หน้า 7 
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             ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่    
  

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ / ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 
1 นางสาวพัฒน์นรี  

เขียวอุส่าห์   
ผลกระทบจากการเปิดธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   

การประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร       
 

0.2 

2 นางสาวเพชรรัตน์  
 วินารักษ์วงศ์ 

 

ปัญหาและอุปสรรคการจัดการธุรกิจ 
วัสดุก่อสร้างของผู้ประกอบการในเขต
อ าเภอหล่มเก่าและอ าเภอหล่มสัก  
จังหวัด เพชรบูรณ์     

0.2 

3 นางปรียาภา  
สุวรรณวกุล 
 

ความต้องการของเกษตรกรต่อการ
ให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโคก
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

0.2 

4 นางสาวอรพรรณ  
เหล็กสัก 
 

การบริหารจัดการเงินเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการครูในเขตอ าเภอ
หล่มสักและอ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

0.2 

5 นางสุภาวดี   
ค าคุณ 
 

ปัจจัยการเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิต 
ศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการทั่วไป  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์     

0.2 

6 นางสาวภัคจิรา   
สีฟุ้ง    

    

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดเพชรบูรณ์    

0.2 

 
 
 
 
 
 



12 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ / ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

7 นางพรรณทิพย์  
รุ่งเรืองศรี 

กลยุทธ์การจัดการต่อการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์     

การประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ  ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์             

0.2 

8 นางสาววาสนา  
จันทร์ดี 

กลยุทธ์การบริหารจัดการงานสาร
บรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

0.2 

9 นางสาวอรวรรณ   
ดีพา   

กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจร้าน
ขนมจีนหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบูรณ์           

0.2 

   1.8 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-13 นางสาวพัฒน์นรี  เขียวอุส่าห์   

  - เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-14 นางสาวเพชรรัตน์  วินารักษ์วงศ์ 
  - เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-15 นางปรียาภา  สุวรรณวกุล 
  - เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-16 นางสาวอรพรรณ  เหล็กสัก 
  - เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-17 นางสุภาวดี  ค าคุณ 
  - เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-18 นางสาวภัคจิรา  สีฟุ้ง    

- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-19 นางพรรณทิพย์  รุ่งเรืองศรี 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-20 นางสาววาสนา  จันทร์ดี 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.8-21 นางสาวอรวรรณ  ดีพา   
 

7.9  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กรณี แผน ก วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน  
กรณี แผน ข การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 
กรณีวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับนักศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน    
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เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.9-22 (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชลัยรัตน์  จิรชัยเชาวนนท์ ) 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.9-23 (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เจน  จันทรสุภาเสน) 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.9-24 (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์) 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.9-25 (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย) 
-  

7.10  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ( ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ )  ในรอบ 5 ปี  
มีดังต่อไปนี้  (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)       

 
ชื่อ – นามสกุล งานวิจัยในรอบ 5 ปี (ปีพ.ศ.) 
1. ดร.ชลัยรัตน์   
จิรชัยเชาวนนท์      

- “การศึกษาทัศนคติและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” (งานวิจัย)   

- “รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” (งานวิจัย)       
2. ดร.เจน   
จันทรสุภาเสน    

- “การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของการส่งออกไทย สู่ตลาดโลก” (งานวิจัย) 

- “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผล ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” (บทความวิจัย)  

- “การส่งเสริมการค้าปลีกมะม่วงน้ าดอกไม้แปรรูป ต าบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์” 
(งานวิจัย) 

3. ดร.บุญช่วย   
สุทธิรักษ์ 

- “การวิจัยเพื่อพัฒนาครูภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาการทอผ้ามุก” แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (งานวิจัย)    

- “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมอาเซียน
อย่างยั่งยืน” แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2556 โดยผ่านการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งานวิจัย)   

- “การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 (งานวิจัย)        

- “การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2557 (งานวิจัย) 



14 

 

- “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน” แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยผ่านการ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งานวิจัย)                   

4. ผศ.ดร.บุษยา
กร  
ตีระพฤติกุลชัย   

- กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
- (วิจัยในชั้นเรียน) 2556  ตีพิมพ์ในวารสารการจัดการ  ปีที่  7  ฉบับที่  2  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรม

ท้องถิ่นตีพิมพ์ในวารสารวารสารศาสตร์” ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / น าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการกลุ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แหล่ง
ทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- “พฤติกรรมการบริโภคสื่อและการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์2555”  
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง     

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.10-26 (เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-02 เอกสารเผยแพร่ 

วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.ชลัยรัตน์  จริชัยเชาวนนท์) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.10-27 (เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-03 เอกสารเผยแพร่ 

วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.เจน  จันทรสุภาเสน) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.10-28 (เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-04 เอกสารเผยแพร่ 

วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.10-29 (เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.5-05 เอกสารเผยแพร่ 

วารสาร/การขออนุมัติทุนวิจัย ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย) 
 

7.11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพ (TQF) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
- เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.11-30 (มคอ.2 ปี 2555) 
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7.12  การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อ 1 – 5  ครบทุกข้อ 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-01-7.12-31 (เอกสาร มคอ.7 ปี 2557) 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
1.  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

1.1  ระบบการบริหารอาจารย์  
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  จัดท าแผนบริหาร
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาในบางส่วนจะด าเนินการสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในด้านระบบและ
กลไกการจัดสรรหรืองบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ระบบการพัฒนาอาจารย์ได้แก่ การจัดฝึกอบรมให้กับ
อาจารย์ใหม่ การอบรมทางวิชาการ ทางการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา การพัฒนาเกี่ยวกับด้านการสอน การจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอน การวิจัย การจัด
ภาระงานของอาจารย์ รวมถึงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  
 การประเมนิกระบวนการในด้านการท าแผนสรุปเป็นแนวทางบริหารอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากการจัดท าภาระงานอาจารย์การวิจัย โดยมีแหล่งทุน แหล่งน าเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ ระดับนานาชาติให้มีการอบรมการพัฒนางานวิชาการและการพิจารณาขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ิมทักษะการสอนที่ทันสมัย เพ่ิมเติมระบบการติดตาม ควบคุม ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงที่จะพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ตรงตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน และหลังจาการประเมินภาระปฏิบัติงานในแต่ละรอบ 
น าเสนอรายงานผลด าเนินงานแก่คณะ มหาวิทยาลัยต่อไป 

1.2  ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ส ารวจอัตราก าลัง
อาจารย์ ระยะเวลา 4- 5 ปี กรณีท่ีมีอัตราก าลังเพียงพอ เข้าสู่ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต่อไป  

กรณีท่ีต้องการอัตราอาจารย์เพ่ิมเติม ก าหนดคุณสมบัติประจ าต าแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผ่าน
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จากนั้นแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

กรณีท่ียังไม่มีผู้ใดผ่านการพิจารณาด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามรอบการรับโดยมหาวิทยาลัยฯ 
ให้คัดเลือกจากการสอบคัดเลือกจากกระบวนการของระเบียบมหาวิทยาลัยฯ   

กรณีท่ีไม่มีผู้ผ่านแจ้งผลการสอบและประกาศรับสมัครอาจารย์ในรอบ 2  เมื่อมีผู้สอบผ่านประกาศรายชื่อ 
และก าหนดวันรายงานตัว   

กรณีท่ีไม่มีผู้มารายงานตัว แจ้งผลการรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์ในรอบต่อไป 
 เมื่อมีผู้มารายงานด าเนินการบรรจุและทดลองปฏิบัติงานรอบ 1 ปี เข้าสู่ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 
 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานปรับปรุงระบบจากเดิมยังขาดการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรรอบการส ารวจอัตราก าลัง บ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากอาจารย์
บางคนอยู่ต่างสาขาวิชา 
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2.  การพัฒนาอาจารย์  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ด าเนินการในการเตรียมความพร้อม

ส าหรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
1) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมรับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจในระเบียบการบริหารราชการ 

สวัสดิการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับงานบริหารบุคคลซึ่งด าเนินกิจกรรมโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ ร่วมกับงานหลักสูตรและส่งเสริม
วิชาการ ซึ่งด าเนินกิจกรรมโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ 

2.1  ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  จัดท าแผนส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ โดยจัดตั้งงบประมาณพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมการสร้างงานวิจัย ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่ก้าวหน้าการต่อยอดความรู้เป็น
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ในผลงานและสามารถสร้างสรรค์องค์กร ในภาคส่วนต่างๆได้ มีการจัดประเมินผลการด าเนินงาน
และพัฒนาเป็นความรู้ที่ทันสมัย  
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  จัดท าแผนส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ บางส่วนที่จัดท าการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และบางส่วนที่อยู่นอกแผนการ
ด าเนินงานได้แก่การอบรมที่เป็นหนังสือแจ้งจากหน่วยงานอ่ืนในรอบปี แต่ก็ได้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ไว้ล่วงหน้า ควรจัดให้มีงบประมาณการน าเสนอผลงานวิจัย บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
กับอาจารย์ซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนอกเหนือจากการพิจารณาให้ทุนวิจัย และให้ค่าผลงานกับอาจารย์ที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพรผลงานวารสารที่มีมาตรฐานในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ให้พัฒนาผลงานที่มีคุณค่า
ต่อไป 

2.2  ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  ส ารวจสรุปอัตรา

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  กรณีท่ีมีอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงพอ  เข้าสู่ระบบการพัฒนาอาจารย์ต่อไป   
ถ้ามีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ประชุมพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และน าเสนออนุมัติและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

กรณีไม่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานด าเนินการเข้าสู่ระบบอาจารย์ใหม่ และน าเสนอ
อนุมัติ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ ยื่นแต่ตั้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

ในระบบ/กลไกล จากการน าเสนออนุมัติและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด าเนินงานจึงสรุปผลการ
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ประเมินพบว่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา  และ ดร.เจน  จันทรสุภาเสน 
การพิจารณาปรับปรุงผลการด าเนินงานในระบบ/กลไก  ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต พิจารณาเพ่ือการส ารวจสรุปอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี และตรวจสอบการยื่นเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในอาจารย์สาขา ซึ่งอาจเกิดจากซ้ าซ้อน ยื่นแต่งตั้ง หรือเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในขณะเดียวกันได้ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้าง
เสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ประจ าเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 ชื่ออาจารย์ประจ า หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/น าเสนอผลงาน ช่วงเวลา 

ดร.เจน จันทรสุภาเสน โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคในการเขียนบทความวิจัยสู่การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ” 

19  ก.พ.  58 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สมการโครงการสร้าง
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

20-21  ก.พ.  
58 

 คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ
อบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน 

26-27  ก.พ.  
58 

 โครงการอบรมครู-อาจารย์ในสถานประกอบการ 22-26  มิ.ย.  
58 

 การประชุมวิชาการระดับชาติและน าเสนอผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องทิศทางการศึกษาไทย
กับประชาคมอาเซียน 

27  มิ.ย.  58 

 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ จัดโดย เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

23  ก.ค.  58 

ดร. ชลัยรัตน์ จิรชัยเชา
วนนท์ 

ประชุมสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ปี พ.ศ. 2557 

 ประชุมสัมมนาการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่กับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

ปี พ.ศ. 2557 
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เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-04-1.1-01 (เอกสารการอบรม ดร.เจน จันทรสุภาเสน)  

 
2.  คุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  

ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน (คน) ร้อยละ คิดเป็น 5 คะแนน 
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 100 5 
มีต าแหน่งทางวิชาการ  1  20 1 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-04-1.2-02  (เอกสารการ สมอ.08) 

 
ด้านผลงานทางวิชาการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้สนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความทาว

การวิจัยและบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ตีพิมพ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน จ านวนผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ชื่อ – นามสกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ / ตีพิมพ์ ค่า
น้ าหนัก 

ดร.ชลัยรัตน์   
จิรชัยเชาวนนท ์

การศึกษาทัศนคติและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

วารสารวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.6 

 รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

วารสารวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

0.6 

ดร.เจน จันทรสุภาเสน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว 

วารสารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

0.6 

 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผล 
ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วารสารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

0.6 

  ผลรวมน้ าหนักคะแนน 2.4 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 2.4 คิดเป็นร้อยละ 48 
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จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี ................บทความ   
 

ข้อมูล จ านวน ( เรื่อง ) 
จ านวนบทความทั้งหมดที่ได้รับการอ้างอิง  
  -  จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  
  -  จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม 2  
  -  จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus  

 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ ................ 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-04-1.2-03   (เอกสารเผยแพร่ / ตีพิมพ์ ดร.ชลัยรัตน์  จิรชยัเชาวนนท์) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-04-1.2-04   (เอกสารเผยแพร่ / ตีพิมพ์ ดร.เจน จันทรสุภาเสน) 

-  
3.  ผลที่เกิดกับอาจารย์  

การคงอยู่ของอาจารย์ 
 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ การลาออก/เกษียณ 
การคงอยู่ 

จ านวน ร้อยละ 
2555 5 - 5 100 
2556 5 - 5 100 
2557 5 - 5 100 
 
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ลาออก/เกษียณ/ฯลฯ ....-.... คน    

คิดเป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-04-1.3-04  (เอกสารหมายเลข MSMA-04-1.2-02  สมอ.08) 
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รายงานความพึงพอใจต่อการบริหารงานหลักสูตร  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย คือ 4.27  คิดเป็นร้อยละ 85.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านการรับนักศึกษา  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 

3. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 

4. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.17 คิดเป็น   ร้อยละ 83.33 

5. ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.33 

6. ด้านการประเมินผู้เรียน  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.44 

7. ด้านการบริหารจัดการ  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.33 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-04-1.3-05 (เอกสารรายงานผลความพึงพอใจ) 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
1.  การรับนักศึกษา 

ระบบการรับนักศึกษา 
 โดยในแต่ละปีการศึกษาคณะกรรมการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ  มีการประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมาย การรับนักศึกษาและจ านวนของการเปิดรับนักศึกษา
กลไกพิจารณาหลัก คือ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 
10  และการจบการศึกษาของนักศึกษา   

ขั้นตอนต่อมาจึงแจ้งต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประกาศรับสมัครนักศึกษา (ในปีการศึกษา 2557 งดรับ
นักศึกษา) และประชาสัมพันธ์   

ขั้นตอนต่อมารับสมัครนักศึกษาตามรอบการเปิดรับสมัคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามเงื่อนไข
คุณสมบัติผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (มคอ.2) และสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบข้อเขียน
ความรู้ความสามารถท่ัวไป และการสอบสัมภาษณ์ รวมคะแนนสอบจึงประกาศผลสอบ ในกรณีที่ผู้ได้คะแนนต่ าจะ
มีระบุให้เรียนปรับพ้ืนฐาน และเปิดรับรายงานตัวนักศึกษา  ถ้ามีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะท าการ
เปิดรับสมัครตามรอบเพ่ิมเติม  กรณีท่ีมีจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว สรุปจ านวนนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 
 และทางคณะกรรมการสาขาวิชาประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ รับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ ต่อยอดเทคนิควิธีให้ทันสมัยและ
เหมาะสมต่อไป 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-03-1.1-01 (เอกสารรายงานมติที่ประชุม งดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557) 

 
2.  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีระบบละกลไกของการควบคุมดูแล
นักศึกษาโดยการจัดทะเบียนนักศึกษา (ใช้ข้อมูลของบัณฑิตศึกษา) เพ่ือให้สะดวกต่อการติดตามและสืบค้นข้อมูล
ส่วนตัวของนักศึกษาในการดูแลและให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ตามกลไกของอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยนักศึกษาในหลักสูตรที่มาขอพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ดร.ชลัยรัตน์  จิรชัยเชาวนนท์ ส่วนใหญ่ขอรับค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัว เรื่องการเรียนและการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงทางหลักสูตรได้จัดโครงการการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  โดยมี  
อาจารย์ ดร.ชลัยรัตน์  จิรชัยเชาวนนท์  เป็นผู้ดูแลโครงการ 
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2.1  ระบบการควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาโท 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  เสนอแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาจัดกิจกรรม 
นัดหมายให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาในด้านวิชาการ ด้านสารสนเทศ และด้านปัญหาเศรษฐกิจที่จะ
ส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษา อาศัยช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ Line, 
Facebook, E-mail, โทรศัพท์ ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงการด าเนินงานควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาโทส่วนมากด าเนินงานได้ดี โดยอาศัยช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิม
ความถี่ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพ่ือเป็นการควบคุม ดูแลให้ดียิ่งขึ้น และมีนักศึกษาบางคนท่ีมีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจที่ขอผ่อนผันการจ่ายค่าลงทะเบียน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ประสานกับบัณฑิตให้ด าเนินการต่อไปด้วยดี 

2.2  ระบบการควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  เสนอแต่งตั้งอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์จัดปฎิทินเวลาให้ค าปรึกษา ดูแล และควบคุมโดยอาศัยช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์, Fax, Line, 
Facebook, E-mail, และGoogle Classroom มีการจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

การประเมินผลการด าเนินงาน นักศึกษามีความสนใจติดตามงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ แต่มี
นักศึกษาบางคนที่มีปัญหาเกิดจากการติดต่อขณะท างานไม่สะดวก อาจารย์ที่ปรึกษาจึงปรับช่วงเวลาติดต่อนอก
เวลาท างาน จากการประชุมสาขาปรับปรุงระบบด้วยการจัดท าสมุดบันทึกการติดตามนักศึกษา และก าหนดปฏิทิน
เวลาให้ค าปรึกษาต่อเนื่องให้นักศึกษาติดตามแก้ไข พัฒนางานในแต่ละขั้นตอน ก าหนดเวลาสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ก าหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไว้ล่วงหน้า 

2.3  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  จัดท าแผนงานการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดท าปฏิทินกิจกรรมและจัด
กิจกรรมตามแผน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ICT เกี่ยวกับการปรับการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาด้าน ICT ในระดับท่ีเท่าเทียมกันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนด้วยกิจกรรมอบรมการตรวจสอบ
ความคล้ายคลึงกัน ด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ การใช้ E-Thesis เพ่ือการพัฒนาการเขียนวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระเป็นระบบ การจัดโครงการอบรม การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
รวมถึงการจัดโครงการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 

การประเมินกระบวนการด าเนินงานโดยการประชุมสาขาวิชา ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมทางด้าน
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับด้านบริหารธุรกิจเพ่ือจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทักษะการใช้ชีวิต และการเรียนรู้
นอกชั้นเรียน 

เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-03-2.1-02 (เอกสารโครงการ  อาจารย์ ดร.ชลัยรัตน์  จิรชัยเชาวนนท์ ) 
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3.  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษารับเข้า การคงอยู่และส าเร็จการศึกษา 

 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

การคงอยู่ ส าเร็จการศึกษา ปัจจัยหลักหรือสาเหตุท าให้
นักศึกษามีผลกระทบต่อการ

ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2555 17 16 94.12 1 5.88 - 
2556 11 8 72.73 0 0 - 
2557 - - - - - - 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-03-3.1-03 (เอกสารสรุปจ านวนนักศึกษา) 

 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
1.  คุณภาพบัณฑิต  

1.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต - 
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน  - 
3 คะแนนประเมิน  - 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-02-1.1-04 (เอกสารหมายเลข MSMA-03-3.1-03 เอกสารสรุปจ านวน

นักศึกษา) 
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1.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี 
 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  (ปีการศึกษา  2557) - - 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ - - 
3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงกับสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

- - 

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 
5. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 
7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  - - 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 
9. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
- - 

 
หมายเหตุ : ไม่มีนักศึกษาจบในปีการศึกษา 2556 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-02-1.2-04 (เอกสารหมายเลข MSMA-03-3.1-03 เอกสารสรุปจ านวน

นักศึกษา)  
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หมวดที่ 4 คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1.  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ร้อยละการกระจายของผลการเรียน จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D I E W P F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

MSMA606 สัมมนาการจัดการสมัยใหม่  3 4 2    1     10 9 
MSHR501 การวางแผนและนโยบายด้านทรัพยากร

มนุษย์  
4 5      1     10 9 

 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557   
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ร้อยละการกระจายของผลการเรียน จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D I E W P F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

MSMA501 บัญชีการเงิน           1  1 1 
MSEC501 หลักเศรษฐศาสตร ์           1  1 1 
MSMA501 การพัฒนาองค์การและบริหารการ

เปลี่ยนแปลง  
 1             1 1 

MSMA504   ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา     

 
 

         1  1 1 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ    

 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความไม่ปกติ 
ที่พบ 

วิธีการตรวจสอบหา
สาเหตุไม่ปกติ 

เหตุผลที่ท าให้เกิด
ความไม่ปกติ 

การแก้ไข 

- - - - - - 

 
รายวิชาที่ไม่ได้สอนตามแผนการศึกษาหรือสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2557  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ไม่ได้สอน สาเหตุที่ได้ได้สอน การแก้ไข 
- - -  - 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

-  เอกสารหมายเลข MSMA-05-1.1-01 เอกสารสรุปจ านวนนักศึกษา)  
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2.  การประเมินรายวิชาที่เปิดสอน  
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 

 

รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

MSMA 606 สัมมนาการจัดการ
สมัยใหม่ 

  ควรท าเอกสารประกอบการสอน
และปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น   

MSHR 501 การวางแผนและ
นโยบายด้านทรัพยากร
มนุษย์  

  ควรท าเอกสารประกอบการสอน
และปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

MSMA 501 บัญชีการเงิน   ควรท าเอกสารประกอบการสอน
และปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

MSEC 501 หลักเศรษฐศาสตร์   ควรท าเอกสารประกอบการสอน
และปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

MSMA 501 การพัฒนาองค์การและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง  

  ควรท าเอกสารประกอบการสอน
และปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

MSMA 504   ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา     

  ควรท าเอกสารประกอบการสอน
และปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

 

3.  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ยคือ 3.65 คิดเป็นร้อยละ 72.97)  
 

เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-05-1.1-02 เอกสารประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา) 
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4.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง  

คุณธรรมจริยธรรม - ใช้วิธีสอนโดยการบรรยายเนื้อหา
พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องเช่นตรงต่อ
เวลาในการเข้าเรียน 
- อธิปรายกลุ่มประเด็นความ
รับผิดชอบ/ความซื่อสัตย์ในการ
ท างาน 

- มีการอภิปรายประเด็นพฤติกรรม
สอดแทรกคุณธรรม 
- พัฒนาวิธีการประเมินให้ดียิ่งขึ้น 

ความรู้ - บรรยาย 
- อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การซักถาม 

- ปรับปรุงสื่อสารสอนให้ทันสมัย 
สม่ าเสมอ  
- เน้นการแลกเปลี่ยน และให้
ข้อเสนอแนะ 

ทักษะทางปัญญา - บรรยาย 
- น าเสนอผลงาน 
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทบาทสมมติ 

- เน้นการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาให้เป็นระบบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
- บทบาทสมมติ 
- น าเสนอผลงาน 

เน้นการเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้น า
กลุ่มของการกิจกรรมต่างๆ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กรณีศึกษา และโจทย์วิเคราะห์ที่
หลากหลาย 

- เพ่ิมเทคนิควิธีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อยู่เสมอ 
- ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า
มากขึ้น 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-05-1.1-03 (เอกสาร มคอ.5)    
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5.  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 จ านวนอาจารย์ใหม่  -  คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จ านวน  -  คน  
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ถ้ามี)    
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากร 
สายสนับสนุน 

- -  - -  
 
6.  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  ใช้หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 มีระบบในการปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่านการประชุม ส ารวจการปรับปรุงหลักสูตร จากนั้นเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าร่าง มคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขจัดท าเอกสารต่างๆ เสนอต่อ สกอ. 
พิจารณา มหาวิทยาลัยแจ้งคณะและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  ประเมินกระบวนการ
ในภาพรวมเพ่ิมเติมข้อมูลที่ส ารวจจากนักศึกษาและบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน และ
กรรมการบริหารหลักสูตรการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษายื่นเสนอหัวข้อต่อ
สาขาผ่านการพิจารณา สาขาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กรณีหัวข้อไม่ผ่านให้นักศึกษาแก้ไขอีกครั้งและเสนอต่อ
สาขาพิจารณา เมื่อสาขาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยออกหนังสือแต่งตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ พร้อมกับแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (กรณีเป็นวิทยานิพนธ์) นักศึกษา
ปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยปรับใช้  E–Thesis ในการติตามและใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การเขียน การตรวจสอบแหล่งอ้างอิง ครบถ้วน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนขอยื่นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระต่อไป  

-  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรมและด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

-  การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามระเบียบ
เดียวกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
เอกสารหมายเลข MSMA-05-2.1-04 (เอกสาร มคอ.2)    
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7.  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  ก าหนดผู้สอนตาม

รายวิชาที่เก่ียวข้อง ติดตาม ตรวจสอบ มคอ.3 – มคอ.7 ท าการปรับปรุงแต่ละปีการศึกษา การติดตามตรวจสอบ 
ก ากับกระบวนการเรียนการสอนปรับจากผลการประเมินของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียน
การสอน แสดงใน มคอ.5 ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ การพัฒนาทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น จาการพิจารณา
ของสาขาวิชาค านึงถึง วิธีการสอนที่ทันสมัยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีการก าหนดวิพากย์ข้อสอบกลางภาค
และข้อสอบปลายภาค เพ่ือปรับปรุงตามเนื้อหาการสอน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
เปรียบเทียบกับการพัฒนาความรู้ทักษะในหลายๆด้านร่วมกัน  รวมถึงมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบและฝึกฝนกับสถานการณ์ต่างๆ กัน  
 ส าหรับขั้นตอนกระบวนการ กลไกแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสอดคล้องตามสาระ ของรายวิชาในหลักสูตร 
(หัวข้อ 5.1) และการติดตามนักศึกษาใช้วิธีการประสานด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ Line Facebook มากยิ่งขึ้น  

-  การก าหนดผู้สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน 
ในแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน และก าหนดให้มีการ
ก าหนดการสอน และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

-  การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ( มคอ. 3) และการจัดการเรียนการสอน  
-  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
-  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
-  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
-  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา จากการประสานกับทางบัณฑิตวิทยาลัยของแต่ละช่วงเวลาที่นักศึกษาพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
โดยผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-05-3.1-05 (เอกสาร มคอ.3)    
-  เอกสารหมายเลข MSMA-05-3.1-06 (เอกสาร ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)  
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8.  การประเมินผู้เรียน 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  จัดท าการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2553 ตามเกณฑ์การ
ประเมินใน มคอ.3 ที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ และประเมินการสอนตาม TQF ด้วยการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค
และสอบปลายภาค ส่งผลการประเมินต่องานบัณฑิตศึกษา และประเมินการจัดการเรียนรู้ก ากับ มคอ.5 และมคอ7  
 ในด้านการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา ใช้กระบวนการภายนอกโดย
ให้นักศึกษาส่งบทความการวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ นอกเหนือจากการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย ที่จัดการประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระจากกรรมการสอบและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการ
ติดตามผลการเสนอบทความวิจัยเพื่อส่งผลต่อบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 ที่ประชุมสาขาพิจารณาปรับกระบวนการประเมินผู้เรียนโดยก าหนดการประเมินเป็นปฏิทินของแต่ละภาค
เรียนสรุปรวมรุ่นชั้นปีของนักศึกษา เพ่ือก าหนดติดตามและเป้าหมายการติดตามงานของนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีการก าหนดวางแผนการพัฒนา E – Thesis มาใช้ต่อไป  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ได้มีการจัดการประเมินผลการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 และ มคอ.7) ซ่ึงมีการประเมินผลตามลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-05-4.1-07 (เอกสาร มคอ.5) 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-05-4.1-08 (เอกสาร มคอ.7)  
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9.  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร/หลักฐาน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-09 (เอกสาร
หมายเลข MSMA-03-1.1-
01 บันทึกการประชุม) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-10 (เอกสาร
หมายเลข MSMA-01-
7.11-30 มคอ.2) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-10 (เอกสาร
หมายเลข MSMA-05-3.1-
05 มคอ.3) 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-11 (เอกสาร
หมายเลข MSMA-05-4.1-
07 มคอ.5)   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-12 (เอกสาร
หมายเลข MSMA-05-4.1-
08 มคอ.7)  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3-4(ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

ไม่มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-12 (เอกสาร
หมายเลข MSMA-05-4.1-
08 มคอ.7)  
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ที ่ ตัวบ่งชี้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร/หลักฐาน 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  (ถ้าไม่มี
อาจารย์ใหม่ให้พิมพ์ค าว่าไม่มีอาจารย์ใหม่ในช่อง
เป็นไปตามเกณฑ์) 

  ดร.เจน  จันทรสุภาเสน 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-13 (เอกสารการ
อบรม MSMA-04-1.1-01) 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี(ถ้าไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
ให้พิมพ์ค าว่าไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนในช่อง
เป็นไปตามเกณฑ์) 

ไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

  เอกสารหมายเลข MSMA-
05-5.1-14 (เอกสารการ
อบรม MSMA-04-1.3-05 
รายงานความพึงพอใจ) 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่มีนักศึกษาจบ
ปี 2557 

    

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5    
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1  - 5 100   

จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ 8   
ร้อยละของตัวบ่งชี้ 100   
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  การบริหารหลักสูตร 

 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

- - - 
 

2.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกันวางแผนการ
สนับสนุนการเรียนรู้ มีการจัดสรรงบประมาณ จัดหาสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
อาจารย์ อาศัยผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับ มีความเก่ียวเนื่องสอดคล้องกับส านักวิทยบริการ มี
วารสารวิชาการ หนังสือเรียน โปรแกรมท่ีทันสมัย การจัดอบรมที่ต่อเนื่อง รวมถึงทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรม
เกี่ยวกับโปรแกรมการด าเนินการด้านพัฒนา การท าวิทยานิพนธ์ที่ก้าวหน้ามากข้ึน ได้แก่ การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ 
E – Thesis  Thai Jo การใช้แหล่งข้อมูลในประเทศที่ได้พัฒนา และมีหลายสถาบันใช้ร่วมกันเป็นเกณฑ์ใหม่
ส าหรับการศึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชา โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หน่วยกลางในการสนับสนุนหนังสือ ต ารา และฐานข้อมูลในการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
 
เอกสาร/หลักฐาน 
-  เอกสารหมายเลข MSMA-06-2.1-01 (เอกสาร ประกาศความร่วมมือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ)  
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนควรมีการฝึกอบรม
การจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่
รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อก ากับ ดูแล และติดตาม
กลไกลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานและคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรก าหนด 

น าข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้สอนมาใช้ในการทบทวนกล
ยุทธ์การสอนและเทคนิคการ
วัดและการประเมินผลใน
รายวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง และให้มีการ
ทวนสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ ) วันที่ส ารวจ กรกฎาคม  2558 
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานหลักสูตร ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ผู้ตอบแบบประเมินเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
รับผิดชอบหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย คือ 4.27  คิดเป็นร้อยละ 85.40 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านการรับนักศึกษา  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 

3. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 

4. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.17 คิดเป็น   ร้อยละ 83.33 

5. ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.33 

6. ด้านการประเมินผู้เรียน  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.44 

7. ด้านการบริหารจัดการ  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.33 
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ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน............................ไม่มี...................................... 

เอกสาร/หลักฐาน 
- ไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต ) 
 
กระบวนการประเมิน ............................-...................................... 
ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
  
  
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน      -ไม่มี- 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

- ไม่มีการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา   
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน / 
เหตุผลที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม  แต่มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาแกน 
รายวิชาเลือกให้ทันสมัย 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TQF 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมให้ศึกษาต่อและส่งผลงานทาง
วิชาการทุกปี 

 
แผนปฏิบัติการส าหรับปีการศึกษา 2558  
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน /  
เหตุผลที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปี 
2559 

ภายในปี 
2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เมื่อประเมินโดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐาน และอิงเกณฑ์การประเมินตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับ
มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.
1.1) 

I 
ป.ตรี 4 ข้อ 
ป.โท/ป.

เอก 12 ข้อ 

ป.ตรี 4 ข้อ 
ป.โท/ป.

เอก 12 ข้อ 
   

   ผ่านเกณฑ์ 
  ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.2.1) 

O 
ค่าคะแนนเต็ม 5 

ไม่มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 

0 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา (สกอ.2.2) 

O 
  

 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ - ร้อยละ 100   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1ปี 

- ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- ร้อยละ  40 
มีจ านวน9คน 
น าเสนอผลงาน 

5 

- ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- ร้อยละ  80  

 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  P 5  ระดับ งดรับนักศึกษา 0 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(สกอ.3.2) 

P 5  ระดับ มี 
1 

ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.
3.3) 

O 5  ระดับ  
0 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(สกอ.4.1) 

I ร้อยละ 80 มี 1 คน 
1.25 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ (สกอ.4.2) P    
- ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ป.ตรี ร้อยละ 20 

ป.โท ร้อยละ 60 
ป.เอก ร้อยละ 
100  

มี 5 คน 5 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ป.ตรี ร้อยละ 60 
ป.โท ร้อยละ 80 
ป.เอก ร้อยละ 
100  

มี 1 คน 1.25 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 ป.ตรี ร้อยละ 20 
ป.โท ร้อยละ 40 

มีงานวิจัย 5 คน 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

ป.เอก ร้อยละ 
60  

- จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก 

 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อัตราส่วนเท่ากับ 
2.5 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
อัตราส่วนเท่ากับ 
3 
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อัตราส่วนเท่ากับ 
0.25 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อัตราส่วน เท่ากับ 
0.48 (มี 4 
บทความ ต่อ 5 
คน) 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ.4.3) O 5  ระดับ คงอยู่ร้อยละ 100 5 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(สกอ.5.1) 

P 
5 ระดับ มี 

1 

ตัวบ่งชี้ที่   5.2   การวางระบบผู้ สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2) 

P 5 ระดับ 
มี 

1 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3) P 5 ระดับ มี 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.5.4) 

O 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1) P  5 ระดับ มี 1 

สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

(องค์ประกอบท่ี 2-6/13 ตัวบ่งชี้) 
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สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 
องค์ 

ประกอบ 
ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน/ไม่ได้
มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 2 - - 2.1,2.2 2.50  
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 0.33  
4 3 4.1,4.2,4.3 - - 4.72  
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2.00  
6 1 - 6.1 - 1.00  

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน    10.55 ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 2.11 

 
จุดเด่น 
ไม่มี 
โอกาสในการพัฒนา 
1.เมื่อ สกอ. ได้ผ่านการพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะท าให้หลักสูตรมีความมั่นคงมากขึ้น 
2.การปรับปรุงหลักสูตรปี 2559 เมื่อแล้วเสร็จจะท าให้เปิดรับนักศึกษาได้ต่อเนื่อง 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
 
จุดเด่น 
นักศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานด้วยความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสม่ าเสมอ 
โอกาสในการพัฒนา 
ติดตามอย่างนักศึกษาให้จบการศกึษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
 
จุดเด่น 
ไม่มี 
โอกาสในการพัฒนา 
1.เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 2 หรือ ภาคเรียนที่ 3  
2.อาจารย์ในคณะมีวุฒิปริญญาเอก เพ่ิมข้ึนจะสามารถเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน 
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิจัย และผลงานวิชาการ  
โอกาสในการพัฒนา 
พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งวิชาการต่อไป 
 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
ไม่มี 
โอกาสในการพัฒนา 
1.เพิ่มเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
2.การจัดอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ เต็มเวลาให้ค าปรึกษา 
3.การประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ มีเกณฑ์ท่ีประเมิน เครื่องมือบ่งชี้คุณภาพที่ชัดเจน  

 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
ไม่มี 
โอกาสในการพัฒนา 
1.จัดห้องท างานวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้นักศึกษาเข้ามาใช้ได้สะดวก 
2.จัดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการท าวิทยานิพนธ์ 
3.จัดสรรทุนการวิจัยให้กับนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ 
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การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ถ้าม)ี 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ขอรับรองข้อมูลที่ได้น าเสนอ

ในรายงานฉบับนี้ ได้ด าเนินการจริง  
  
ชื่อ – นามสกุล ลายเซ็น วันที่รายงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ดร.ชลัยรัตน์  จิรชัยเชาวนนท์       9 มิถุนายน 2558  
2. ผศ.ดร.วินัย  เชื่อมวราศาสตร์  9 มิถุนายน 2558 
3. ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์  9 มิถุนายน 2558 
4. ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา  9 มิถุนายน 2558 
5. ดร.เจน  จันทรสุภาเสน      9 มิถุนายน 2558   

 
 
   เห็นชอบโดย ......................................................... ......................... รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
                              (อาจารย์ อัจฉรา  กลิ่นจันทร์) 
                                    10 มิถุนายน 2558   
 
   เห็นชอบโดย ................................................................................ .. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
             (อาจารย์ อัจฉรา  กลิ่นจันทร์) 
                                    10 มิถุนายน 2558   
 
   เห็นชอบโดย .................................................................................. คณบดี  
                             (ผศ.นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์)   
                                    10 มิถุนายน 2558   

 
เอกสารประกอบการรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2557  
4. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
5. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 


