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หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์





ก 

 

 

 

ค าน า 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ
หลักสูตรมีความตระหนัก และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การก าหนดนโยบาย พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพศึกษามากขึ้น หลักสูตรฯจึงได้ระดมความคิดเห็นและความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของหลักสูตรฯในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ( 1 
สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559 ) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยได้รายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น 3 ส่วน ซึ่งส่วนที่ 1จะเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดจ านวน 6 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หวังว่ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
หลักสูตรฯ และได้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

 

 

 

ลงนาม ……………………..………………………….ประธานหลักสูตร 

                  (นางปราณตี  ใจหนัก) 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
สารบัญ  ข 
บทสรปุผู้บริหาร   ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 1 
 5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 1 
 6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 1 
 7. การพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 
 8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา  (ปีที่ผ่านมา)  
2 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด                
ประจ าปีการศึกษา 2558 

3 

 องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 11 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 15 
 องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 18 
 องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 31 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 57 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 74 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2558 
79 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ก่อตั้งขึ้นในคณะวิทยาการจัดการ เมื่อ 
พ.ศ. 2536  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้คณะวิชา
วิทยาการจัดการ  เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ  มีหัวหน้าคณะวิชาเป็น
ผู้บริหารเช่นเดียวกับคณะอื่น ๆ  และท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด  และในวันที่   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และท าการเปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 5 คน  เป็น

ข้าราชการ 2 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 3 คน   

 

วิสัยทัศน์ 

สร้างบัณฑิตมีคุณธรรม น าความรู้ สู่ความเป็นผู้น าด้านการตลาด 

 
ปรัชญา 

สาขาวิชาการตลาด มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดให้มีความ
รอบรู้ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 

พันธกิจ 



ง 

 

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของสังคมให้มีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางด้านการตลาด และผลิตบัณฑิตให้มีความ

พร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีการ

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 

 

  

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2557 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน              ผลการประเมิน  เท่ากับ ผ่านเกณฑ ์ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต              ผลการประเมิน   เท่ากับ 4.61   ระดับดีมาก   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา             ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.33   ระดับน้อย 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์               ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.33    ระดับน้อย 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน 

                     การประเมนิผู้เรียน                             ผลการประเมิน เท่ากับ 2.00   ระดับน้อย  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้            ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.00   ระดับน้อย   

 

สรุป  การด าเนินงานทางด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด คณะวิทยาการจัดการ   โดยภาพรวม 6  องค์ประกอบนั้น มีค่าคะแนนที่ 2.02 ซึ่งอยู่ใน ระดับ

ปานกลาง 

 

 

 



จ 

 

 

                               ลงนาม ……………………..…………………………คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

                                                (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย     :  บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การตลาด) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):          บธ.บ  (การตลาด) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Business Administration  ( Marketing ) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.B.A Marketing 
 

3. รูปแบบของหลักสูตร) 
3.1.รูปแบบ 

                       หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี 
      3.2.ภาษาที่ใช้ 
                     ภาษาไทย  
       3.4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
                        - 
 
4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 
                  สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
4/2554 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
                  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.
2554 
        เปิดสอน ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555 
                 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวนัที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2555 
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5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255...)ตามกรอบ TQF 
 ปรับปรุง (พ.ศ. 2555) ตามกรอบ TQF 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไม่ใช่หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
        หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
 

7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จ านวน  4 ครั้ง  

 

ล าดับที่ของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ที่ท าการพัฒนา/
ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรงุ 

1.บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2547 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

2. บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2550 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

3.บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2552 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

4.บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2555 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
8. การด าเนนิงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2558  
    (ปีที่ผ่านมา) 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาท าความเข้าใจเรื่องระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหลักสูตรและ
ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพให้ชัดเจน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มีการ
ท าความเข้าใจและพัฒนาระบบต่างๆให้ชัดเจน
มากขึ้น 

ควรก าหนดระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถมองเห็นการพัฒนาให้ชัดเจนว่าจะมี
คุณลักษณะอยา่งไร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดมีการ
จัดโครงการและกจิกรรมที่เกีย่วกับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณ
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ลักษะของผู้เรยีนได้อย่างชัดเจน 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 
ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด 
รหัสหลักสูตร   25471541100734 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตาม มคอ. 2 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ว/ด/ป 
ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

ประเภทการรับผิดชอบ 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

/ผู้รบัผิดชอบ) 
หมายเหต ุ

1. อาจารย ์ นายศิริพงษ์  เหมมั่น บธ.ม. (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. อาจารย ์ นายนิคม  จันทรมังกร บธ.ม. (การตลาด) 1 มิ.ย  2546 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. อาจารย ์ นางปราณีต  ใจหนัก บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4. อาจารย ์ นายชาญชัย  สุขสกุล บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 15 พ.ค 2544 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5. อาจารย ์ นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์) 1 มิ.ย 2554 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
 



5 
 

 

 
 
 
 
2. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ปัจจุบัน 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ว/ด/ป 
ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

ประเภทการรับผิดชอบ 
(อาจารย์ประจ า

หลักสูตร /ผู้รบัผิดชอบ) 
หมายเหต ุ

1. อาจารย ์ นายศิริพงษ์  เหมมั่น บธ.ม. (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. อาจารย ์ นายนิคม  จันทรมังกร บธ.ม. (การตลาด) 1 มิ.ย  2546 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. อาจารย ์ นางปราณีต  ใจหนัก บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4. อาจารย ์ นายชาญชัย  สุขสกุล บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 15 พ.ค 2544 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5. อาจารย ์ นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์) 1 มิ.ย 2554 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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3. แสดงประวัต ิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 

3.1  ชื่อ-สกุล  นายศิริพงษ์  เหมมั่น 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด   บธ.ม. (การตลาด) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 16 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ เป็นต้น และเป็นอาจารย์ด้านกิจการนักศึกษา 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท  บธ.ม. (การตลาด) บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

ปริญญาตร ี  บธ.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม) บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

- - - 
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จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

- - 
 

 
 
3.2  ชื่อ-สกุล  นายนิคม จันทรมังกร 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด บธ.ม. การตลาด 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 13 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการตลาด เช่น การตลาดระหว่างประเทศ การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ เป็นต้น และเป็นอาจารย์ที่มีหน้าที่อยู่ในฝ่ายบริหาร 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2540 บธ.ม. การตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปริญญาตร ี 2536 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

- - - 

 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

- - 
 

 

3.3  ชื่อ-สกุล  นางปราณีต  ใจหนัก 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 12 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการตลาด เช่น การจัดการการตลาด กลยุทธ์การตลาด  เป็นต้น 
และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหน้าที่อยู่ในฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2549 บธ.ม (บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตร ี 2536 บธ.ม (การตลาด) บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1.การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่นา น าเสนอแบบบรรยาย  
ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ การประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที ่3 “งานวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น” 

0.20 

 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

1 1 
 

3.4  ชื่อ-สกุล   นายชาญชัย  สุขสกุล 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด   บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 
 ต าแหนง่ทางวิชาการ   อาจารย ์
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 15 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการตลาด เช่น หลักการตลาด จริยธรรมทางการตลาด  เป็นต้น 
และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหน้าที่อยู่ในฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 
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ปริญญาโท 2542 บธ.ม (บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตร ี 2526 วท.บ. (เคมี) วิทยาศาสตร์ เคม ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1.บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง 

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

น าเสนอแบบบรรยาย  
ในงานการประชมุระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณา

การสู่สังคมอาเซียนและสากล” วันที่ 10-11 มี.ค.2559 ห้องสิริราชภัฏอาคาร

ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

0.22 

 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

1 1 
3.5  ชื่อ-สกุล   นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด  บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
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 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 7 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการตลาด เช่น การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
กระจายสินค้า โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการตลาด  เป็นต้น และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหน้าที่อยู่ในฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2552 บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์) บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตร ี 2549 ศศ.บ.จิตวิทยาอุตสาหกรรม ศิลปศาสตร ์ จิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวชิาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑช์ุมชน หมูบ่้านหนองราง

ช้าง ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

น าเสนอแบบบรรยาย      ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

0.22 

 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

1 1 
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4. อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ว/ด/ป  

ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป  

ที่ลาออก 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนงัสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5  คน และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น  

พร้อมทั้งประจ าหลักสูตรนี้ตลอดปีการศึกษา  2558  (สิงหาคม 58 – กรกฎาคม 
2559) 

MSMK-01-1.1-01 มคอ2 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปริญญาตร ี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  จ านวน 5 คน  

MSMK-01-1.1-02 มคอ2 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2555 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี 

 
 

 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นควา้อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดครั้งสุดท้าย ในปีพ.ศ 2559 

MSMK-01-1.1-03  มคอ.2 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน MSMK-01-1.1-04   มคอ. 7 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
บ่งช้ี ผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ข้อ 1 – 5  ครบทุกข้อ 

 

จ านวนข้อทีผ่่านการประเมนิ    ได้แก่ ข้อ 1 , 2 ,11 และ 12  
หมายเหต ุ ป.ตรี  3 ข้อ  ไดแ้ก่ ข้อ 1 , 2 , 11 และข้อ 12                                  สรุปผลการด าเนนิงาน 

              ป.โท / ป.เอก 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 – 11             ตัวบ่งชี้  1.1   การก ากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 

                          ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
 

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ที่  

1.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

4 4 4  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลน าเข้า 

 
1. ข้อมูลนักศึกษา 
  ปีการศึกษาที่รับเข้า 2555  ถึง ปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558 
 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษาที่

รับเขา้ 

จ านวนนักศึกษาคงอยู/่ปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

(จ าวน นศ.ปีสุดท้าย X 100/
จ านวน นศ.ปีที่รับเข้า) 

2555 2556 2557  2558 

2555 60 - - - 5 8.33 
2556 49  38 38 38 77.55 
2557 72   50 50 69.44 
2558 58    45 77.58 

 
หมายเหตุ: .........................................................................................  
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ………………………..……………………………..…………………………………… 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร  2555  ถึง ปีการศึกษาที่ต้องรายงาน  2558 
 

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษาที่

รับเขา้ 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา/ปีการศึกษา ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศกึษา 
(จ าวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
X 100/จ านวน ที่รบัเข้า) 

2555 2556 2557  2558 

2555 60 - - - 55 91.67 
2556 49 - - - - - 
2557 72 - - - - - 
2558 58 - - - - - 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา……………………..…………………………..…………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 2   บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์  
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ข้อมูลประกอบ  
 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูล จ านวน 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  
ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด  

 
ผลการด าเนนิงาน 
   
คะแนนที่ได้ =  

 
 

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

  
  

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
 

= 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|15&o=#?cdsid=55707
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|15&o=#?cdsid=55708
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ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ป ี
ชนิดตัวบ่งชี ้   ผลลัพธ ์
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 
2.  แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 

ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนนิงาน  

(ปีการศึกษา) 
ปี 2558 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 23 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 23 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
8 

4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 11 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 

 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 
7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 

 8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 
2.  แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  

 
คะแนนที่ได้ = 4.13 

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
1 MSMK-2-2.2-01    รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในระดับปริญญาตรีที่จบ

การศึกษาในปกีารศึกษา 2557 ตามเง่ือนไขของ สกอ. จ าแนกตามคณะ/สาขา 
 

 
19 

X 100 
23 

 
82.60 

X 5 
100 

http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=84
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=85
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=86
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=87
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=88
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=89
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ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.60 4.13  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    

 
 
 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบที่  3   นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 

ประเดน็  
- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรงุ  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 



21 
 

 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 

   

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
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การรับนักศึกษา 
        หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดมี
ระบบและกลไกการด าเนินงานรับเข้านักศึกษา
ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ (MSMK-03-3.1-01)  
โดยอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัย (MSMK-03-
3.1-02) เรื่อง ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา  
โดยหลักสูตรได้มีการก าหนดจ านวนเป้าหมายการ
รับนักศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายจ านวน 70 คน 2 
หมู่ เรียนๆละ 35 คน โดยก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาตามคุณสมบัติที่ทางหลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
และหลั กสู ต ร ได้ มี ก า รก าหนดอาจารย์ เ พื่ อ
ด าเนินการคุมสอบ พร้อมก าหนดแนวทางในการ
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อให้เป็นเกณฑ์และมาตรฐาน
เดียวกัน และรับรายงานตัวนักศึกษา และจัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินการรับนักศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการรับนักศึกษาต่อไป 
(MSMK -03-3.1-04) 
       และในการประชุมหลักสูตร (MSMK-03-3.1-
05) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อทบทวนและประเมินกระบวนการ
รับเข้านักศึกษา โดยพบว่ากระบวนการเดิมมีการ
ประชาสัมพันธ์น้อย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จึ งมี มติ ในทีประชุม ให้ เพิ่ มการแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับการออกแนะแนว 
เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ของสาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 

MSMK-03-3.1-01    ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ประจ าปี
การศึกษา 2557 
MSMK-03-3.1-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
MSMK-03-3.1-03 รายงานประชุมสาขาวิชาการตลาด
เรื่องการก าหนดอาจารย์ไปสอบสัมภาษณ์ และแนวทาง
ในการสัมภาษณ์ 
MSMK -03-3.1-04 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์และรับรายงานตัว 
MSMK-03-3.1-05  รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่อง ผลการรับนักศึกษา และการปรับปรุง
ระบบการรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการตลาดได้มีการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร (MSMK-03-3.1-
06) เพื่อเตรียมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษานับว่ามีความส าคัญมาก 
เพราะนักศึกษาที่เข้ามามีพื้นทางความรู้ทางวิชาการ

 
MSMK-03-3.1-06 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่องการเตรียมความพร้อมโดยการเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศกับคณะวิทยาการจัดการ 
MSMK-03-3.1-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ 2558 
MSMK-03-3.1-08  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ที่ไม่เท่ากัน โดยกระบวนการในการเตรียมความ
พร้ อมของนั กศึ กษานั้ น  หลั กสู ตรสาขาวิ ชา
การตลาด ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
(1) กิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครอง  จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ และทุก
หลั กสู ต ร  เพื่ อ ให้ นั กศึ กษา ใหม่ ไ ด้ รั บทราบ
กฎระเบียบและการบริการด้ านต่ าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ MSMK-
03-3.1-07)  
(2) การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษา
กับนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร
ได้แต่งตั้ง อาจารย์ศิริพงษ์ เหมมั่น เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกประชุม
นักศึกษาใหม่ เพื่อจัดท าแฟ้มประวัติ  และแนะน า
ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึง
เรื่องอื่นๆที่จ าเป็น (MSMK-03-3.1-08)  
(3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนให้กับนักศึกษา
ใหม่   ในวันแรก ของวันเปิดภาคเรียน  2558 
(MSMK-03-3.1-09)คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิชาการตลาด  มีการประชุม (MSMK-03-3.1-10)  
และสรุปผลกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ จาก
แบบประเมินกิจกรรม (MSMK-03-3.1-11) พบว่า 
นักศึกษาอยากให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการศัพท์
เฉพาะทางด้านการตลาดและความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับการตลาดเพื่อให้มีความเข้าใจในการเรียน
มากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึง
มีมติที่ประชุม( MSMK-03-3.1-12)   ให้มีการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาปี 2559 โดยเน้นทักษะด้านความรู้

ประจ าปีการศึกษา 2558 
MSMK-03-3.1-09 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวส าหรับ
นักศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษา ประจ าปี 2558 
MSMK-03-3.1-10    รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาดเรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวส าหรับนักศึกษา
ในวันเปิดภาคการศึกษา ประจ าปี 2558 
MSMK-03-3.1-11 แบบสรปุผลการประเมินกิจกรรม
แนะแนวส าหรบันักศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษา 
ประจ าปี 2558 
MSMK-03-3.1-12   รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่องจัดโครงการเตรียมความพร้อมประจ าปี
การศึกษา 2559 
MSMK-03-3.1-13    สรุปเล่มโครงการเตรียมความ
พร้อมประจ าปีการศึกา 2559 
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เบื้องต้นทางการตลาด เช่น บทบาทแห่งการตลาด
ในปัจจุบันและความรู้พื้นฐานทางภาษาที่จ าเป็น
ทางการตลาด ซึ่งมีการจัดโครงการในวันที่  24 
กรกฎาคม 2559  (MSMK-03-3.1-13) 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
ประเดน็  
- การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรงุ  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มกีลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
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- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

      ในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา (MSMK-03-3.2-01)  ทาง
หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปัญหา
ทางการเรียน ผลการเรียน การประกอบอาชีพใน
สาขาวิชา และปัญหาอื่นๆ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด และยัง
เป็นการส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยทาง
หลักสูตรได้สร้างช่องทางการติดต่อ พบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้นักศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสิ้น 3 ช่องทาง คือ  

MSMK-03-3.2-01   รายงานประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่องการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
MSMK-03-3.2-02  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 1/2558 และปีการศึกษา 
2/2558 
MSMK-03-3.2-03     ตารางการเข้าพบอาจารย์ 
(ตารางสอน) 
MSMK-03-3.2-04   แบบบันทึกข้อมูลการปรึกษา
ของนักศกึษา (สมุดบันทึกเด็กดี) 
MSMK-03-3.2-05    รายงานการประชุม เรื่อง 
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     ช่องทางที่ 1 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(MSMK-03-3.2-02) โดยมีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ก าหนดให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่าน นักศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย 
หรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เช่น ลงทะเบียนเรียน 
ปัญหาทางการเรียน ผลการเรียน หรือแนวทางการ
ประกอบอาชีพได้ ซึ่งจากการที่ได้ด าเนินงานมานี้
พบว่าช่องทางนี้ประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาได้  
     ช่องทางที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาประกาศ
ตารางเวลาในการให้ค าปรึกษา และช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ โดยติด
ประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสาขาวิชา 
(MSMK-03-3.2-03) 
      ช่องทางที่  3  หลั กสู ตร ได้มี การจัดมุม ให้
ค าปรึกษาโดยอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหา
หรือข้อสงสัยได้เข้ามาสอบถามข้อสงสัย และจัดท า
สมุดบันทึกเด็กดีเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษาและบันทึกการเข้ าร่วมกิจกรรมขอ ง
นักศึกษา (MSMK-03-3.2-04) 
     หลังจากที่ได้ด าเนินงานแล้ว คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร มีการประชุมเกี่ยวกับปัญหาและ
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อให้
ค าแนะน าและค าปรึกษานักศึกษาเรียบร้อยแล้วต้อง
น าเรื่องแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาของนักศึกษาร่วมกัน 
 หลักสูตรได้มีการประเมินผลการด าเนินงานในส่วน
ของการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาประจ าปี 2558 
(MSMK-03-3.2-05)พบว่า ปัญหาช่องทางการติดต่อ
นักศึกษาไม่ทั่วถึง และเป็นช่องทางที่ไม่ได้รับความ
นิยมมากนัก เนื่องจากบางครั้ งนักศึกษามาพบ

การเพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
MSMK-03-3.2-06  Facebook สาขาวิชา
การตลาด 
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อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ตรงตามเวลาที่แจ้ง หรืออาจไม่
สะดวกให้พบในเวลาดังกล่าว หรือบางกรณีนักศึกษา
ก็ไม่กล้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์โดยตรง 
ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเพิ่มช่องทางการติดต่อ
ส าหรับนักศึกษาผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ คือ  
Facebook (MSMK-03-3.2-06) 

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมี
กิจกรรมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
หลักได้แก่ 1.กลุ่มวิชาหลัก    2. กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ 3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ4. 
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  โดยผล
จากการด าเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทางหลักสูตร( MSMK-03-3.2-07) ได้
มีการจัดโครงการและสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ใน
รายวิชาที่มีความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่
นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาหลัก 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะในกลุ่มวิชาหลัก ทาง
หลักสูตรได้มีการจัดโครงการเพื่อเสริม
ทักษะ อาท ิ 
 
 
 

- โครงการแม็คโครมิตรแท้โชหว่ย  (MSMK-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MSMK-03-3.2-07   รายงานประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
MSMK-03-3.2-08  โครงการแม็คโครมิตรแท้โช
ห่วย 
MSMK-03-3.2-09  โครงการศึกษาดูงานประจ าปี
การศึกษา 2558  
MSMK-03-3.2-10  โครงการสัมมนาทาง
การตลาด เรื่อง “การตลาดอุตสาหกรรมไทยสู่
อาเซียน” 
MSMK-03-3.2-11  โครงการ Haier Campus 
tour 2015 ครั้งที่ 6 เรื่อง “กลยทุธ์การสร้างแบ
รนด์สู่ตลาดโลก” 
MSMK-03-3.2-12   โครงการแรงงานไทยเพื่อ
ความมั่นคงในอาชีพ จัดโดย ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
MSMK-03-3.2-13   กิจกรรม “การพัฒนา
ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix” ใน
รายวิชาหลักการตลาด และวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ ์
 
 
MSMK-03-3.2-14   โครงการฝึกประสบการณ์
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03-3.2-08) 

- โครงการศึกษาดูงานประจ าปี 2558 
(MSMK-03-3.2-09) 

- โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง 
“การตลาดอุตสาหกรรมไทยสู่อาเซียน”
(MSMK-03-3.2-10) 

- โครงการ Haier Campus tour 2015 ครั้ง
ที่ 6 เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สู่
ตลาดโลก” (MSMK-03-3.2-11) 

2. กลุ่มทักษะและอาชีพ 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะในกลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทางหลักสูตรได้มีการจัดโครงการ
เพื่อเสริมทักษะ อาท ิ

- โครงการแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงใน
อาชีพ จัดโดย ส านักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558(MSMK-03-3.2-12) 

- กิจกรรม “การพัฒนาส่วนผสมทาง
การตลาด Marketing Mix” ในรายวิชา
หลักการตลาด และวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ ์(MSMK-03-3.2-13) 

- โครงการฝึกประสบการณว์ิชาชีพนักศึกษา
สาขาการตลาด (MSMK-03-3.2-14) 

- โครงการแม็คโครมิตรแท้โชหว่ย (MSMK-
03-3.2-15) 

- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสห
กิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 (MSMK-
03-3.2-16) 

3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

- โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง 
“การตลาดอุตสาหกรรมไทยสู่อาเซียน” 

วิชาชีพนักศึกษาสาขาการตลาด 
MSMK-03-3.2-15  โครงการแม็คโครมิตรแท้โช
ห่วย 
MSMK-03-3.2-16  โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
MSMK-03-3.2-17  โครงการสัมมนาทาง
การตลาด เรื่อง “การตลาดอุตสาหกรรมไทยสู่
อาเซียน”  
MSMK-03-3.2-18 กิจกรรม “การพัฒนา
ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix” ใน
รายวิชาหลักการตลาด และวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ ์
MSMK-03-3.2-19  โครงการศึกษาดูงานประจ าปี 
2558 
MSMK-03-3.2-20  โครงการสัมมนาทาง
การตลาด เรื่อง “การตลาดอุตสาหกรรมไทยสู่
อาเซียน” 
MSMK-03-3.2-21  รายงานการประชุมสาขา
การตลาด เรื่องการ การประเมินผลการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
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(MSMK-03-3.2-17) 

- กิจกรรม “การพัฒนาส่วนผสมทาง
การตลาด Marketing Mix” ในรายวิชา
หลักการตลาด และวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ ์(MSMK-03-3.2-18) 

- โครงการศึกษาดูงานประจ าปี 2558 
(MSMK-03-3.2-19) 

4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง 
“การตลาดอุตสาหกรรมไทยสู่อาเซียน” 
(MSMK-03-3.2-20) 

 
จากการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้มีการประชุมสรุปรายวิชา / กิจกรรม / 
โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า
ในการจัดกิจกรรมปีที่ผ่านยังการขาดเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหลายๆวิชา ดังนั้น ในปี
การศึกษา 2559 จึงมีมติในที่ประชุมให้อาจารย์ทุก
ท่านน าทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ไป
สอดแทรกในทุกรายวิชา  

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ที่  

3.2 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

คะแนนการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์
 
ประเดน็  
- การคงอยู ่
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธบิายในตัวบ่งช้ี 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

ผลการด าเนนิงาน 
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การคงอยู่และส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษา เข้าศึกษา จ านวนนักศึกษา 
ส าเร็จการศึกษา 

พ้นสภาพ คงเหลือ 

2555 60 31 24 5 
2556 49 0 11 38 
2557 72 0 22 50 
2558 58 0 13 45 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
การคงอยูข่องนักศึกษา 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งหมดต่อหลักสูตรใน
หั ว ข้ อ เ นื้ อ ห า หลั ก สู ต ร  อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล และผลการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับดี (MSMK-03-3.3-
02) และจากการปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรในด้านต่างๆ จึงมีแนวโน้มของการจัดการ
หลักสูตรที่ดีขึ้นตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา โดยหลักสูตรเปิดช่องทางการเปิดรับเรื่อง
ร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ กล่องรับความ
คิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
จดหมายเปิดผนึก และเฟสบุ๊ค ซึ่งมีการด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 แต่

MSMK-03-3.3-01  รายงานสถานะจากส่งเสริม 
MSMK-03-3.3-02  แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา  
MSMK-03-3.3-03  รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่องกระบวนการจัดข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
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หลักสูตรฯยังขาดการกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา จึงได้มีการประชุมคณะ
กรรมบริหารหลักสูตร โดยมีมติให้มีการวางระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 2558  ไว้
ดังนี้ (MSMK-03-3.3-03)  
1. นักศึกษาที่มีปัญหาหรือขอ้เรียกร้องเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้แต่งต้ังไว้  
2. อาจารย์ที่ปรึกษารับฟังข้อเรียกร้องพร้อมทั้ง
บันทึกข้อเรียกร้องลงในแบบฟอร์ม  
3. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือ
เสนอปัญหายังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อขอมติ
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา  
4. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่
ได้รับมติหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
5. อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปผลการแก้ไขปัญหา พร้อม
ทั้งผลที่เกิดขึ้นลงในแบบฟอร์ม โดยตลอดปี
การศึกษา 2558 ไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษา       
 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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หมวดที ่2 อาจารย ์
ข้อมูลน าเข้า (ข้อมูลน ามาจากหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 

 
1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รายการ จ านวนยนืยนั 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_1&o=#?cdsid=55618
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จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจุบันทั้งหมด 5 

2. อาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ จ านวนยนืยนั 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจุบันทั้งหมด 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อ. 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รศ. 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. 0 

3. อาจารย์มผีลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล น้ าหนัก 

0.2 

น้ าหนัก 

0.4 

น้ าหนัก 

0.6 

น้ าหนัก 

0.8 

น้ าหนัก 

1.00 

1. อาจารย์ ปราณีต  ใจหนกั      

2. อาจารย ์ ชาญชัย  สุขสกลุ      

3. อาจารย์ ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_1&o=#?cdsid=55616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55738
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
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ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ  
 
ประเดน็  
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรงุ  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
ระบบการรับอาจารย์   
 
มีการคัดเลือกอาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ใน
สาขาวิชาการตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 
1. หลักสูตรบันทึกเสนอขออัตราก าลัง เสนอคณะ รองวิชาการ 
และอธิการบดี ด าเนินการประกาศรับสมัคร (ระยะเวลา 30 
วัน)  
     การรับสมัคร คณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา ชี้แจงหลักการ/
เหตุผล/ความจ าเป็นและภาระงานที่จะมอบหมาย 
     ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์มาประจ า
หลักสูตร โดยอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(MSMK-04-4.1-01) เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ า โดยมีกระบวนการในการด าเนินการ ดังนี้  (MSMK-04-
4.1-02) 
     1. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร โดยอาศัยประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ประจ าประจ าต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้  คือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กระทรวง ศึกษาธิการก าหนด คือ ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาการตลาดหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
     2. ก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ต้องการรับเข้าใหม่ก าหนดให้มี
การสรรหาอาจารย์จากช่องทางต่างๆดังนี้คือ 
       2.1 ประกาศรับสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
       2.2 จากฐานข้อมูลผู้สมัครที่เคยกรอกใบสมัครไว้ 
       2 .3 จากการแนะน าของบุคคลากรภายในคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 

MSMK-04-4.1-01 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการคัดเลือกและ
แต่งต้ังอาจารย์ประจ า 
MSMK-04-4.1-02  ระบบและกลไกเรื่อง
การรับอาจารย์ใหม ่
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2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก  
สาขาวิชาการตลาดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และ
คณะกรรมการสอบการสอน เพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นใน
การเป็นอาจารย์ 
 
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิสอบคัดเลือก 
คัดเลือกผู้มีคณุสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตรและ 
ด าเนนิการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสอบสอน 
       คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่แต่งต้ังขึ้น  โดยให้
ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และ
ทัศนคติต่อการให้บริการอาจารย์ 
 
4.ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
ด าเนินการรับรายงานตัวโดยทางสาขาวิชาการตลาดได้
ด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคล
สนับสนุนการเรียนการสอนให้ครบวงจร (รับสมัคร คัดเลือก 
ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          กรณีที่ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะจัดให้มีกระบวนการ
สรรหา ด าเนินการประกาศรับสมัครต่อไป 
         ผู้ที่ผ่านการประเมิน  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบรรจุ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 
         สาขาวิชาการตลาดมีแผนการรับอาจารย์ใหม่ในปี พ.ศ.
2559 เพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุจ านวน 1 อัตรา ตาม
ระบบและกลไกของสาขาวิชาการตลาด 

      
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

สาขาวิชาการตลาดได้ก าหนดขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรดังน้ี 
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     1. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ให้ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
     2. เสนอรายช่ือไปยังส านักงานอธิการบดีเพื่อท าการแต่งตั้ง 
     3. ส านักงานอธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ
     4. มหาวิทยาลัยเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อตรวจสอบและรับทราบต่อไป 
          เนื่องด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ได้มีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 5 คน 
(อ้างถึง มคอ. 2 หน้า 3)  ตามหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (MSMK-04-
4.1-03)   
 
 
 
 
ระบบการบรหิารอาจารย ์ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมจัดท าแผน
และงบประมาณการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร , 
การก าหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และมอบหมายรายวิชาสอนตามความเหมาะสมใน
รายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนนักศึกษา ที่ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งแผนการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาให้กับหลักสูตร และมีการก ากับ และติดตาม  การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่  
บรูณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษา และการจัดท า 
มคอ. 3 ที่เกี่ยวข้อง  (MSMK-04-4.1-04) 

 

3)   ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

               ประธานสาขาวิชาการตลาดแจ้งเรื่องการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามที่คณะจัดสรรให้ 

MSMK-04-4.1-03  มคอ.2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
 
 
 
 
MSMK-04-4.1-04  รายงานการประชุม
สาขาวิชาการตลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-04-4.1-05  รายงานการประชุม
สาขาวิชาการตลาด เรื่องการแจกแจง
งบประมาณและพัฒนาอาจารย์ 
MSMK-04-4.1-06  เอกสารขอส่งผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยช์าญชัย  สุขสกลุ 
MSMK-04-4.1-07  ค าสั่งไปราชการเข้า
ร่วมกิจกรรมสมัมนา Logistics 
showcase’59 ในหัวข้อ“Smart supply 
chain for the future” โดยมีอาจารย์
ปราณีต  ใจหนักและอาจารย์ณัฐณิชา  
อินทร์เพ็ญ  เปน็ผู้เข้ารว่ม 
MSMK-04-4.1-08  ค าสั่งไปราชการเข้า
ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการบริการวิชาการและการวิจัย 
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ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และส ารวจ
ความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ดังนี้ (MSMK-04-4.1-05) 

1. อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก  มีเป้าหมาย ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกในปี 2561       

2. อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ มีเป้าหมาย ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ในปี 2562 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดอีก 2 ท่าน มี
เป้าหมายในการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้ 

1. อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล  อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ  (MSMK-04-4.1-06) 

2. อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น  มีเป้าหมายในการส่งผล
งานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการในปี 
พ.ศ. 2560 

 
          หลักสูตรสาขาวิชาฯ เปิดโอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน และอบรมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ หรือ วิชาชีพ อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง (MSMK-04-4.1-07- MSMK-04-4.1-10) และมีมาตรการใน
การก ากับ  ติดตามผลความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
บุคลากรไปใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการ
บริหารหลักสูตร โดยมีการรายงานผลการเข้าร่วมการพัฒนา
บุคลากร และ รายงานผลการน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้
ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารหลักสูตร ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลังจากเข้าร่วมการ
อบรม (MSMK-04-4.1-11) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
จากการไปพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 
 

Internationalizing of Management   
Science Program: Strategic  Approach 
for Teaching, Learning and Research. 
ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง โดยมีอาจารย์
ปราณีต  ใจหนัก เป็นผู้เข้ารว่ม 
MSMK-04-4.1-09  ค าสั่งไปราชการ
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาการจัดการ ๒๐๑๖ วิจยับูรณาการสู่
สังคมอาเซียนและสากลจัดโดย คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์นายชาญชัย  สุขสกุล  
เป็นผู้เข้าร่วม 
MSMK-04-4.1-10  บันทึกผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องจริยธรรมการท าวิจัย
ในมนุษย ์โดยมี อาจารย์นายชาญชัย  สุข
สกุล  อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก อาจารย์
ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญและอาจารย์ศิริพงษ์  
เหมมั่น เป็นผู้เข้าร่วม 
MSMK-04-4.1-11  รายงานการประชุม
สาขาการตลาดเรื่อง การน าความรู้ที่ได้มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และประเมินผลการ
พัฒนาอาจารย์ 
MSMK-04-4.1-12  เล่มวิจยัฉบับสมบูรณ์
ของอาจารย์ชาญชัย สุขสกุล 
MSMK-04-4.1-13  เล่มวิจยัฉบับสมบูรณ์
ของอาจารย์ปราณีต ใจหนัก 
MSMK-04-4.1-14 เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของอาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 
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ในส่วนของวิจัยสาขาวิชาการตลาดส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาได้น าเสนอ
งานวิจัย เป็นจ านวน 3 เรื่อง โดย  
       อาจารย์นายชาญชัย  สุขสกุล ได้น าเสนอในหัวข้อ 
บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญา
ลืมแกง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   (MSMK-04-4.1-12) 
       อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก ได้น าเสนอในหัวข้อ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่นา  
(MSMK-04-4.1-13) 
       อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์ เพ็ญ  ได้น าเสนอในหัวข้อ 
การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้าน
หนองรางช้าง ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(MSMK-04-4.1-14) 
  
 
 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 
ตัวบ่งชี้ที่  เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินจาก การบรรลุ
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4.1 คณะกรรมการ เป้าหมาย  
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การพัฒนาบคุลากร(สายวิชาการ) ปีการศึกษา 2558 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ว/ด/ป สถานที ่
1 เข้าร่วมการจัด “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 

(Thailand Researh Expo 2015)” 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

1. อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 
2. อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

17 ส.ค. 2558 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

2 เข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อ
ชุมชนและสังคมท้องถิ่น  
จัดโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นและฝ่ายชุมชนและสังคม 

1. อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 
 

20 ส.ค. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณโุลก 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ( CHE 
QA Online for 3 Degrees ) 

1.อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 
2.อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น 
 

29 ก.ย. 2558 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
102อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการ
บริการวิชาการและการวิจัย 
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1. อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 20-21 ธ.ค. 
2558 

ห้องประชุมธัญกร  ช้ัน 1 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ว/ด/ป สถานที ่
5 โครงการสัมมนา Logistics Showcase’59 หัวข้อ 

“Smart Supply Chain for The Future” 
จัดโดย ส านักโลจิสติกส ์กรมอุตสาหกรรมและการ
เหมืองแร่ 

1.อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 
2.อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

19-20 ม.ค. 
2559 

ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔ 
โรงแรมเดอะทวนิทาวน์เวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

6 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการ
จัดการ ๒๐๑๖ วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและ
สากล 
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

1.อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล 
 

10-11 มี.ค. 
2559 

ห้องสิริราชภัฏ  อาคารภูมิราช
ภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

7 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

1.  อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 
2.  อาจารย์ณฐัณิชา  อินทร์เพ็ญ 
 

24 มิ.ย. 2559 ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

8 โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ 
และบริษัท ธีม พลาซ่า ดีวีลอปเม้นท์ จ ากัด 

1.  อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 
2.  อาจารย์ณฐัณิชา  อินทร์เพ็ญ 
3.  อาจารย์นคิม  จนัทรมังกร 
 

6-7  ม.ค 
2559 

ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
บริษัท ธีม พลาซ่า ดีวีลอป
เม้นท์ จ ากัด จงัหวัดเพชรบุรี 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี ร้อยละ 20 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 100 ขึน้ไป   =  5  คะแนน 
 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนที่ได ้=   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาขาวชิาการตลาด  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก  จ านวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0  รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

 
0 

X 100 = 0 
5 

 
0 

X  5 = 0 
5 
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5   

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

- ไม่มี 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท ร้อยละ 80 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 100 ขึน้ไป   =  5  คะแนน 

 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนที่ได ้=   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาขาวชิาการตลาด มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  จ านวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ  

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
0 

X 100 = 0 
5 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 

5   

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 
- ไม่ม ี

 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี ร้อยละ 20 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท ร้อยละ 40 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
สูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
0 

X  5 = 0 
5 
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คะแนนที่
ได้ =   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาขาวชิาการตลาด มผีลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน  3 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.60 รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดบั ระดับคณุภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

0.20 3 0.60 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็น

0.80   

 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X  5 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ล าดบั ระดับคณุภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ

จดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Online  

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค 1.00   



50 
 

 

ล าดบั ระดับคณุภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

อาเซียน/นานาชาติ 
รวม (1+10) 3 0.6 

 
 

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็    5   

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
MSMK-04-4.2-01 บทความวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง อ าเภอ

น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ”์ 
MSMK-04-4.2-02 บทความวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านต าบล

หนองแม่นา 
MSMK-04-4.2-03 บทความวิชาการเรื่อง “การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน

หนองรางช้าง อ าเภอหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์” 
 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงอตัราส่วน  จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.5  ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  3.0  ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.25  ขึ้นไป   =  5  คะแนน 
 
สูตรการค านวณ 

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  =  

 
0.6 

X 100 = 12 
5 

 
12 

X  5 = 3 
20 
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2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาขาวชิา.................................  มีจ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus จ านวน............ ชิ้น 
รายละเอียดดังนี้ 
 

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
=  

 
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
= 

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 
- ไม่มี 
ผลการประเมนิตนเอง 
ล าดับ ประเดน็ คะแนน 

ผลการด าเนนิงาน 
1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก 0 
2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 
4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
0 

คะแนนผลการประเมิน (1+3)/3 1 

 

 
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

X  5 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

 
 

 
 

X  5  = 
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ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์
 
ประเดน็  
- การคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
การคงอยู่ของอาจารย์ 
 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ การลาออก/เกษียณ 
การคงอยู่ 

จ านวน ร้อยละ 
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2555 5 - 5 100 
2556 5 - 5 100 
2557 5 - 5 100 
2558 5 - 5 100 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

การคงอยู่ของอาจารย ์
         จากตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ไม่มี
การลาออก/เกษียณ/ฯลฯ คิดเป็นอัตราการคงอยู่
ร้อยละ 100 จึงมีแนวโน้มผลการด าเนินงานด้าน
บุคลากรของหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
ความพึงพอใจของอาจารย ์
         หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  
มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558  (MSMK-04-4.3-01) ในประเด็น 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร  มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับด ี
ซึ่งมีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากปี 2556 มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.98 ในปี 2557 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.05 ดังนั้นจากการปรับปรุงการบริหารจัดการ

 
 
 
 
 

 
 
 
MSMK-04-4.3-01  แบบประเมนิความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
MSMK-04-4.3-02 รายงานการประชุมสาขาการตลาด 
เรื่องการพัฒนาอาจารย์และการบริหารจัดการหลักสูตร  
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หลักสูตรในด้านต่างๆ จึงมีแนวโน้มของการจัดการ
หลักสูตรที่ดีขึ้น (MSMK-04-4.3-02)   

 
 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 4 4  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวชิา 
1. ข้อมูลรายวิชา 
 
 

รหัสรายวิชา (ห้ามซ้ า) ชื่อรายวิชา 
MSMK101 หลักการตลาด 
MSMK102 พฤติกรรมผู้บรโิภค 
MSMK103 จริยธรรมทางการตลาด 
MSMK201 การจัดการการตลาด 
MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์
MSMK203 การจัดการราคาและก าไร 
MSMK204 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า 
MSMK205 การจัดการการสง่เสริมการตลาด 
MSMK206 การจัดการราคาและก าไร 
MSMK212 การจัดการการขาย 
MSMK214 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
MSMK215 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
MSMK301 กลยุทธ์การตลาด 
MSMK304 การตลาดบริการ 
MSMK308 การตลาดเพ่ือสังคม 
MSMK313 การพยากรณ์ยอดขาย 
MSMK315 การตลาดระหว่างประเทศ 
MSMK317 หลักการวิจัยทางการตลาด 
MSMK402 การพัฒนาบุคลากรทางการตลาด 
MSMK404 การวิจัยการตลาด 
MSMK405 สัมมนาทางการตลาด 
MSMK406 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 
MSMK408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 
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2.ระบผุลรายวิชาที่เปิดสอน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มผีลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการแก้ไข หลักฐานอ้างองิ 

- - - - - - - 
 
3. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป ี

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนนิการ 

หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

- - - - - - - 
 
4. รายวิชาที่เนื้อหาไม่ครบ  

รหัส  ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

สาระหรือหัวขอ้ที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือ
หัวข้อดังกล่าว 

- - - - - 
การแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว 
(ระบุ) 
 
5. รายวิชาที่มกีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ 1/2558   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
MSMK404 การวิจัยการตลาด 1/2558  

 
การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่

21 
MSMK405 สัมมนาทางการตลาด 1/2558   - 
MSMK406 เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางการตลาด 
1/2558  

 
- 

MSMK201 การจัดการการตลาด 1/2558   - 
MSMK102 พฤติกรรมผู้บรโิภค 1/2558   - 
MSMK101 หลักการตลาด 1/2558   - 
MSMK301 กลยุทธ์การตลาด 1/2558   - 
MSMK315 การตลาดระหว่าง 1/2558   - 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
ประเทศ 

MSMK101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1/2558   - 
MSMK204 การจัดการช่องทางการ

จัดจ าหน่ายและกระจาย
สินค้า 

1/2558  
 

จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

MSMK203 การจัดการราคาและ
ก าไร 

1/2558  
 

จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

MSMK101 หลักการตลาด 1/2558  
 

การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่
21 

MSMK408 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด 

2/2558  
 

- 

MSMK101 หลักการตลาด 2/2558  
 

การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่
21 

MSMK317 หลักการวิจัยทางการ
ตลาด 

2/2558  
 

- 

MSMK212 การจัดการการขาย 2/2558   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
MSMK304 การตลาดบริการ 2/2558   - 
MSMK402 การพัฒนาบุคลากรทาง

การตลาด 
2/2558  

 
- 

MSMK103 จริยธรรมทางการตลาด 2/2558   - 
MSMK201 การจัดการการตลาด 2/2558   - 
MSMK214 การจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ 

2/2558  
 

จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

MSMK308 การตลาดเพ่ือสังคม 2/2558   - 
MSMK313 การพยากรณ์ยอดขาย 2/2558   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
MSMK101 หลักการตลาด 2/2558   - 
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ผลการประเมนิคุณภาพโดยรวม 4.22 

 

 

 

 

 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาขาดความรับผิดชอบใน
การท างานชอบคัดลอกงานจากใน
อินเตอร์เน็ต 

มีการตัดคะแนนนักศึกษาที่
คัดลอกงานจากอินเตอร์เน็ต
และเรียกตักเตือนและปรับปรุง
งานใหม่ 

ความรู ้ นักศึกษาเข้าใหม่ขาดทักษะใน
ความรู้เฉพาะวิชาชีพ 

เพิ่มกิจกรรมกิจกรรมการเรียน
การสอนในเชิงปฏิบัต ิ

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และคิดวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

เพิ่มการฝึกทักษะทางปัญญา
โดยสร้างสถานการณ์จ าลอง
และก าหนดกรณีศึกษา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผดิชอบ 

 นักศึกษาขาดความเป็นผู้น าและ
การท างานเป็นกลุ่ม 

เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มในทุก
รายวิชา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขดูจากผลการ
เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับตัวเลข
ส่วนใหญ่ไม่มีเกรด A เลย 

เสริมทักษะการค านวณให้แน่น
กว่านี้ เช่น การจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านสถิติ เป็น
ต้น 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง เสริมทักษะการค านวณให้แนน่กว่านี้ เช่น การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
สถิติ เป็นต้น  
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7. การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ (ในกรณีที่มอีาจารย์เข้ามาเปน็อาจารยป์ระจ าหลักสูตรคนใหม่ ในปี
การศึกษา 2558) 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี      จ านวน .................... คน   
7.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  
(ระบุ)............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
7.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
(ระบุ).................................................................................................................................................. 

           .......................................................................................................................................................... 
7.3 หากไม่มีการจัดปฐมนเิทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนนิการ (ถ้าม)ี 
(ระบุ).................................................................................................................................................. 

          .......................................................................................................................................................... 
 
 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชพีของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
(Thailand Researh Expo 2015)” 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
 

2 - น าองค์ความรู้จากการเข้ารับฟังการ
เผยแพร่วิจัยมาพัฒนางานวิจัยต่อไป 

สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อ
ชุมชนและสังคมท้องถิ่น  
จัดโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นและฝ่าย
ชุมชนและสังคม 

1 - มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้การคิดหัวข้อวิจัย 
การพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อ
การประเมิน 3 ระดับ ( CHE QA Online 

2 - เข้าใจวิธีในการใช้งานระบบ Che online  
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
for 3 Degrees ) 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ด้านการบริการวิชาการและการวิจัย 
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

1 - มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้การคิดหัวข้อวิจัย 
การพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 

โครงการสัมมนา Logistics 
Showcase’59 หัวข้อ “Smart Supply 
Chain for The Future” 
จัดโดย ส านักโลจิสติกส ์กรมอุตสาหกรรม
และการเหมืองแร่ 

2 - รับฟังการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ใน
ปัจจุบัน การกระจายสินค้าทีม่ี
ประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในอนาคตและได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาช่องทางการจัด
จ าหน่ายและกระจายสินค้า 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาการจัดการ ๒๐๑๖ วิจยับูรณาการสู่
สังคมอาเซียนและสากล 
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1 - มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้การคิดหัวข้อวิจัย 
การพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ์
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2 - รับทราบข้อก าหนด เงื่อนไขในการท าวิจัย 

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้
ตันแลนด์ และบริษัท ธีม พลาซ่า ดีวีลอป
เม้นท์ จ ากัด 

3 - ทราบถึงกระบวนการท างาน การท า
ตลาดในสถานที่จริง  

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกจิกรรม) 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปอบรมมาเผยแพร ่
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กันและกัน 
3. ทราบถึงกระบวนการท างานจากสถานการณ์จริง 
4. มีความรูใ้นศาสตร์นั้นๆ เพ่ิมขึ้น 
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องค์ประกอบที่  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเดน็  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรงุ  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
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 การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

1. ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระของ

รายวิชาในหลกัสูตร (MSMK-05-5.1-01) 

 
 

1.1 ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร และจ านวนหน่วยกิต 

1.2 ก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.3 ก าหนดลักษณะของรายวิชาเฉพาะตามล าดับวิชา

เบื้องต้นและวิชาชั้นสูงเพื่อจัดแผนการเรียนการ

สอน 

1.4 ก าหนดจ านวนหน่วยกิต ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ

ศึกษาด้วยตนเอง 

1.5 ก าหนดค าอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะของรายวิชาและมีความทันสมัย 

1.6 วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

TQF 

 
 
MSMK-05-5.1-01 ระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (MSMK-

05-5.1-02) 

3. การด าเนินงาน 

3.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตร (MSMK-05-5.1-03) 

3.1.1 ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีจ านวน 

139 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดศึกษา

ทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ

ด้าน 103 หน่วยกิต และหมวดวิชา

เลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3.1.2 ก าหนดรายวิชาเฉพาะด้านที่เปิดสอน

โดยแบ่งเป็นวิชาแกน 42 หน่วยกิต 

วิชาชีพเฉพาะ 61 หน่วยกิต โดยใน

วิชาชีพเฉพาะจะแบ่งเป็น วิชาชีพบังคับ 

39 หน่วยกิต วิชาชีพเลือก 15 หน่วย

กิต และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 

7 หน่วยกิต   

3.1.3 ก าหนดรหัสวิชาโดยถือเกณฑ์ความยาก

ง่ายของรายวิชาเพื่อก าหนดให้เป็น

รายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาชั้นสูง เพื่อ

สะดวกต่อการจัดท าแผนการเรียน 

3.1.4 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตของแต่ละ

รายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี ให้เป็น 3(3-

0-6) และรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติให้เป็น

3(2-2-5) และก าหนดให้รายวิชาเตรียม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น 2 หน่วย

กิต และรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็น 5 หน่วยกิต โดยออกฝึก

ทั้งหมด 450 ชั่วโมง 

3.1.5 ก าหนดค าอธิบายรายวิชาให้มีความ

 
MSMK-05-5.1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 
MSMK-05-5.1-03 มคอ.2 หลักสูตร
บริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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สอดคล้องกับรายวิชาและมีความ

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และก าหนด

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนในรายวิชานั้นๆ 

เช่น ต้องเรียนวิชาหลักการตลาดก่อน

จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

กลยุทธ์การตลาดได้  

 

 การปรับปรุงหลักสูตร 

1. จัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ซึ่งขณะนี้

ได้  จัดท าเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างรอการ

เห็นชอบจาก สกอ. โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(MSMK-05-5.1-04) (MSMK-05-5.1-05) 

 
1.1 ประชุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.1-04 ระบบและกลไกการพัฒนา
หลักสูตร 
MSMK-05-5.1-05 มคอ.2 หลักสูตร
บริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

1.2 วิพากษ์หลักสูตรภายใน 
1.3 วิพากษ์หลักสูตรภายนอก 
1.4 เสนอสภาวิชาการคณะฯ 
1.5 เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
1.6 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
1.7 เสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

3. การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

3.1  อบรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3.2 คณะฯ ประชุมพิจารณารายวิชาในหมวด
วิชาแกน 

3.3 สาขาประชุมการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรในส่วนของโครงสร้าง จ านวนหน่วยกิต 
และรายละเอียดของรายวิชา 

3.4 สาขาปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 139 
หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 

3.5 ปรับรายละเอียดวิชาเรื่องการน ารายวิชา
ที่ต้องศึกษาก่อนออกในบางรายวิชา 

3.6 วิพากษ์หลักสูตรภายใน 
3.7 วิพากษ์หลักสูตรภายนอก 
3.8 เสนอสภาวิชาการคณะฯ 
3.9 เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
3.10 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
3.11 เสนอส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 
 
MSMK-05-5.1-07 รายงานการประชุมการ
วิพากษ์หลักสูตรภายใน   
MSMK-05-5.1-08 รายงานการประชุมการ
วิพากษ์หลักสูตรภายนอก   
MSMK-05-5.1-09 รายงานการประชุมการ
สภาวิชาการคณะฯ   
MSMK-05-5.1-10 รายงานการประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัย   
MSMK-05-5.1-11 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย   
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*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 

 
 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
ตัวบ่งชี้ที่  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเดน็  

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจดัการเรียนการ

สอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ใหส้อดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ  ก ากับ  ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ  และการตีพมิพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
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 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรงุ  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

 การเรียนการสอน  
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1. ระบบการจัดการเรียนการสอน (MSMK-05-5.2-

01) 

 
 

 

1.1 จัดภาระงานสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 

1.2 ประชุมวางแผนการสอนและรายงานผลการสอน 

1.3 ก าหนดการส่งแผนการสอนของรายวิชา (มคอ.3) 

ที่มีการเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ ก่อนการ

เปิดภาคเรียน และก าหนดส่งรายงานผลการสอน 

(มคอ.5) หลังปดิภาคเรียนน้ันภายใน 30 วัน  

1.4 ร่วมท าการทวนสอบรายวิชาที่มีการเปดิสอนใน

ภาคเรียนนั้นๆ ไม่ต่ ากว่า 25% ของรายวิชาที่

เปิดสอนทั้งหมด 

1.5 ร่วมประเมินผลการสอนสรุปเป็นแบบ มคอ.7 ส่ง

MSMK-05-5.2-01 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 
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มหาวิทยาลัยฯ หลังปิดภาคเรียนภายใน 60 วัน 

1.6 ก าหนดแนวทางแก้ไขจากการประเมินผลการ

สอน 

1.7 น าผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานตามระบบ 

(MSMK-05-5.2-02) 

3. การด าเนินงาน 

3.1 จัดภาระงานสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้ (MSMK-05-5.2-

03) 

อาจารย์ปราณีต ใจหนัก ประธานหลักสูตร 

ภาระงานสอนทั้งปี 18 คาบ  

อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ 

อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ 

อาจารย์นิคม  จันทรมังกร อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ 

อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ  

 

3.2 หลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้สอนตาม  

          ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้ง 

          ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (MSMK-05-5.2- 04)

และภาคการศึกษาที่ 2/2558 (MSMK-05-5.2-05) 

 

 

3.3 หลักสูตรมีการประชุม โดยแจ้งอาจารย์ให้จัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งให้คณะ ก่อนเปิดภาค

เรียนของภาคการศึกษาที่ 1/2558 (MSMK-05-

 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.2-02  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
MSMK-05-5.2-03  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
ภาระงานของอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.2-04  รายงานการประชุม
สาขาวิชาการตลาด เรื่องการจัดตารางสอน
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558  
MSMK-05-5.2-05  รายงานการประชุม
สาขาวิชาการตลาด เรื่องการจัดตารางสอน
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 
MSMK-05-5.2-06  รายงานการประชุม
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5.2-06) (MSMK-05-5.2-08) ภายในวันที่ 7 

สิงหาคม 2558 และก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 

2/2558 (MSMK-05-5.2-07)  (MSMK-05-5.2-

09) ภายในวันที่ 8 มกราคา 2559 และจัดท า 

มคอ.5 และ มคอ.6 (MSMK-05-5.2-10)  

(MSMK-05-5.2-11)  หลังท าการสอบปลายภาค

เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และเกณฑ์ในการส่งเกรด

ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด (MSMK-05-5.2-

12) (MSMK-05-5.2-13) ดังนี้ กรณีเป็นนักศึกษา

ที่จบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ต้องส่ง

เกรดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบวัน

สุ ดท้ าย  และกรณีนั กศึ กษาที่ ยั ง ไม่ ส า เ ร็ จ

การศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให้ส่งเกรด

ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากสอบเสร็จวันสุดท้าย 

เพื่ อ ให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ส่งที่ประธาน

สาขาวิชาการตลาดก่อนเพื่อจัดท าสรุปและ

บันทึกส่งต่อทางคณะฯ ซึ่งเป็นไปตามระบบและ

กลไกการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิธีสอน 

การวัดผล และด า เนินการตามระบบของ

สาขาวิชาการตลาด 

3.4 หลักสูตรมีการวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียน

การสอนและบริการวิชาการในงานวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้าน

ต าบลหนองแม่นา 

3.5 หลักสูตรการตลาดมีการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา

กลยุทธ์การตลาด ในหั วข้ อ เรื่ อ ง  กลยุทธ์

การตลาดย้อนยุค Retro Marketing โดยให้

นักศึกษาไปศึกษาถึงรูปแบบของตลาดในยุค

สาขาวิชาการตลาด เรื่อง การส่ง มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 และ มคอ.6 และการส่งเกรด ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2558 
MSMK-05-5.2-07  รายงานการประชุม
สาขาวิชาการตลาด เรื่อง การส่ง มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 และ มคอ.6 และการส่งเกรด ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2558 
MSMK-05-5.2-08  บันทึกส่ง มคอ.3 และ มคอ.
4      ปีการศึกษาที่ 1/2558 
MSMK-05-5.2-09  บันทึกส่ง มคอ.3 และ มคอ.
4      ปีการศึกษาที่ 2/2558 
MSMK-05-5.2-10 บันทึกสง่ มคอ.5 และ มคอ.
6      ปีการศกึษาที่ 1/2558 
MSMK-05-5.2-11 บันทกึส่ง มคอ.5 และ มคอ.
6      ปีการศกึษาที่ 2/2558 
MSMK-05-5.2-12  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 
1/2558 
MSMK-05-5.2-13  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 
2/2558 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.2-14 มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ ์
MSMK-05-5.2-15 มคอ.3 รายวิชาหลักการ
ตลาด 
MSMK-05-5.2-16 รายงานการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้าน
ต าบลหนองแม่นา 
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โบราณ เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการและ

การพัฒนาของการตลาดในจังหวัดเพชรบูรณ์  

(MSMK-05-5.2-17) 

MSMK-05-5.2-17 รายงานนักศึกษาเรื่อง
การตลาดย้อนยุค อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์
MSMK-05-5.2-18 มคอ.3 รายวิชากลยุทธ์
การตลาด 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  5.3   การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเดน็  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรงุ  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 



80 
 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

 การประเมินผูเ้รียน 
1. ระบบการประเมินผูเ้รียน (MSMK-05-5.3-01) 

 
1.1 ก าหนดแนวทางการประเมินผู้เรียนตาม

มาตรฐาน TQF 5 ด้าน 

 
 
MSMK-05-5.3-01 ระบบและกลไกการประเมิน
ผู้เรียน 
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1.2 แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ออกแบบการประเมิน

ผู้เรียน 

1.3 อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียน 

1.4 ติดตาม ประเมินผลและทวนสอบ 

2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน (MSMK-05-5.3-02) 

 

3. การด าเนินงาน 

3.1 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

เพื่ อวาง เกณฑ์การประ เมิ นนั กศึ กษา ให้

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (MSMK-

05-5.3-03) (MSMK-05-5.3-04) 

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ด าเนินการจัดท า มคอ. 3, มคอ. 4 (MSMK-

05-5.3-03) (MSMK-05-5.3-04) 

3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์   

ผู้สอนด าเนินการสอนตามข้อตกลงใน มคอ.3  
          และวิธีการประเมินตามประเด็น (MSMK-05-  
          5.3-03) (MSMK-05-5.3-04) 

3.4 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรหลัง  
จบภาคการศึกษา (MSMK-05-5.3-05) 
(MSMK-05-5.3-06) 

3.5 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
         ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ใน   
         รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกต ิ 
         เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทาง 
         ปรับปรุงแก้ไข (MSMK-05-5.3-05)  
         (MSMK-05-5.3-06) 

3.6 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
          ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานการเรียนรู ้
          ในแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับ มคอ. 3 
          มคอ. 4 เชื่อมโยงกับ มคอ. 5 มคอ. 6  
          (MSMK-05-5.3-05) (MSMK-05-5.3-06) 

 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.3-02 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
MSMK-05-5.3-03 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่ อง  การวางเกณฑ์การประเมิน
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ. 3, 
มคอ. 4 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 
MSMK-05-5.3-04 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่ อง  การวางเกณฑ์การประเมิน
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ. 3, 
มคอ. 4 ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 
MSMK-05-5.3-05 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่อง การจัดท า มคอ. 5 มคอ. 6 การ
ทวนสอบรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 
MSMK-05-5.3-06 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาด เรื่อง การจัดท า มคอ. 5 มคอ. 6 การ
ทวนสอบรายวิชาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 
และการจัดท า มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 
เพื่อวางแผนและน าไปปรับปรุงใช้ในปีการศึกษา 
2559 
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3.7 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรโดย  
         น า มคอ.5 หรือ มคอ.7 ครั้งที่แล้วมา 
         วางแผน (MSMK-05-5.3-05)  
         (MSMK-05-5.3-06) 

3.8 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อ 
         พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
         กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ  
         เรียนรู ้(MSMK-05-5.3-06) 

 
 
 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ ์
เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี      มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี       มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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สูตรการค านวณ 
1)  ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

ผลการด าเนนิงาน 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียน 
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานในปีที่ 4 ของการใช้หลักสูตรไว้จ านวน 10 
ตัวบ่งช้ี  
 ผลการด าเนินงานมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี   คิดเป็น
ร้อยละ 100  (ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมในปีที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ)  ข้อ 1- 5 ต้องผ่านทุกข้อ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาชาวิชาการ
ตลาด มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเกินกว่าร้อยละ 
80 ในการประชุมทุกครั้ง 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
โดยจัดท าเพื่อส่งแก่มหาวิทยาลัยฯ 
ก่ อ น ก า ร เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 
จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง   

X  100 
จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินงานในปีการศึกษานั้น 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

การศึกษาครบทุกรายวิชา 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6  ภาย ใน  30วั น  ห ลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศกึษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  จ านวน 6 
รายวิชา ซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
ทั้งหมดจ านวน 23 รายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร
สอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู ้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มีการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้กลยุทธ์การสอน 
และ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

8. อาจารยใ์หม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

-  เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาชาวิชาการ
ตลาด ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ และ/หรือวิชาชีพ ทุกคนอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

เกณฑ ์

10. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50ต่อป ี

-  เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

11. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

สาขาวิชาการตลาดได้ระดับความพึง
พอใจจากนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 4.6 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 
5.0 

สาขาวิชาการตลาดได้ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ 
เท่ากับ ......(รอ สสว.) 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 หมายเหต ุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบ่งช้ี การด าเนินงานเพิ่มเติมมากกว่าที่ก าหนดให้เพิ่มเติมได้ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม มคอ. 2 ของหลักสูตร 

  
1)  ค านวณค่าร้อยละผล การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตามสูตร   

        
 

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

MSMK-05-5.4-01 รายงานการประชุม 
MSMK-05-5.4-02 มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2555 
MSMK-05-5.4-03 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 มคอ.4 
MSMK-05-5.4-04 รายงานผลของรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 
MSMK-05-5.4-05 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 
MSMK-05-5.4-06 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
10 

X  100 
  10 

= 100 
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MSMK-05-5.4-07 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ที่ปรับกลยุทธ์การเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียน 

MSMK-05-5.4-08 ค าสั่งไปราชการ 
MSMK-05-5.4-09 รายงานผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
MSMK-05-5.4-10 รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ 
 
 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
 
 
 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้า 
1. การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์อง
หลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

1. งบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ไม่เพียงพอที่จะ
สามารถไปพัฒนาทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ 
2. ภาระงานสอนที่มากขึ้นท า
ให้อาจารย์ไม่สามารถ

1. อาจารย์ไม่สามารถพัฒนาตนเอง
ทางด้านทักษะวิชาชีพ 
 
2. อาจารย์ไม่สามารถพฒันาการท า
ผลงานทางด้านวิชาการ และ
การศึกษาต่อ 

1. เสนอการจัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาตนเอง
ทางด้านทักษะวิชาชีพ 
2. ลดภาระงานสอน 
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พัฒนาการท าผลงานทางด้าน
วิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่  6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเดน็  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มสีิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรงุ  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
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- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบตัิที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และคณะ
วิทยาการจัดการ  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา ด้านกายภาพส าหรับนักศึกษา 
ตามประกาศและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ของคณะวิทยาการจัดการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ส านักวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัย  ฐานข้อมู ลทรัพยากรการ เรี ยนรู้  
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ระบบคอมพิวเตอร์ 
อุ ป ก ร ณ์ เ ชื่ อ ม ต่ อ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย  ( WIFI)  
โปรเจคเตอร์ ซึ่งเพียงพอและทันสมัยต่อการจัดการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร   
        โดยหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกการ
จัดทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามระบบกลไก

MSMK-06-6.1-01    ประกาศระบบและกลไกการ
ด าเนินงานด้านส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู้ ของคณะวิทยาการ
จัดการ พ.ศ. 2557 
MSMK-06-6.1-02  รูปภาพครภุัณฑ์ 
MSMK-06-6.1-03   แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อทรัพยากรสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
MSMK-06-6.1-04    รายงานการประชุมสาขาวิชา
การตลาดการแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และวางแผนการใช้ทรัพยากร 
MSMK-06-6.1-05    บันทึกขอคุรุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
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การจัดการทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตาม
ประกาศระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ของคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 
2557  (MSMK-06-6.1-01) 
    สาขาวิชาการตลาดได้มีการจัดพื้นที่ /สถานที่
ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ ได้พบปะ สังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน มีบริการ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีมุมบริการ
นิตยสารทางการตลาด ส าหรับนักศึกษาที่อยากค้นคว้า
และหาความรู้เพิ่มเติม (MSMK-06-6.1-02) 
     สาขาวิชาการตลาด มีการประเมินผลความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อทรัพยากรสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
และมีการน าข้อมูลการผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการด าเนินงานก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และเพื่อเสนอพิจารณาจัดสรรสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป  (MSMK-06-6.1-03) 
      จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 
3.78  โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้  (MSMK-06-6.1-
04) 
          (1) วัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ  
ยังไม่เพียงพอต่อนักศึกษา เช่น ชุดเครื่องช่วยพูด   
         ( 2 )  อยากให้มี การปรับปรุ งภาพหน้ าจอ 
Projector ในห้องเรียนให้มีความคมชัดมากขึ้น จากที่
เห็นภาพหน้าจอสว่างมากจนมองไม่เห็น  
         (3) สัญญาณ WIFI ขาดหายบ่อย 
 
          นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา
การตลาด ยังได้ท าบันทึกขอครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
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เรียนการสอนเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา  (MSMK-06-6.1-
05) 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 

 
 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 3 3  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 
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ข้อมูลน าเข้า  

1. การประเมนิจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปทีี่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ มิถุนายน 2559 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ควรมีการเพ่ิมทักษะทางภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
- ควรจัดใหม้ีการศึกษาดูงานมากขึ้น 

- เพิ่มโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
- เสนอโครงการศึกษาดูงานให้มากขึ้น 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 

2. การประเมนิจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน เชิญประชุม 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
 
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้า 
1.การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 2.การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปทีี่ผ่านมา  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้า  
1. ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

มีการปรับปรุง
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ร่าง
ปรับปรุงพ.ศ.
2559) 

พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

มี ก า ร จั ด ท า เ ล่ ม ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.
2559) ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาจากสกอ.  

 
 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลกัสูตร 

2.1  ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับที่เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความทันสมัยตามสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดย
มีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี ้   

1) การปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา  
2) การปรับปรุงหน่วยกิตให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา  
3) การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping)  
4) การเพ่ิมและปรับรวมรายวิชาให้ทันสมัย 

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
          -  ไม่ม ี

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
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        หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมีงบสนับสนุนในทุก
ปีการศึกษา 

3. แผนปฏิบัตกิารใหม่ส าหรบัปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสดุแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
แผนด าเนินงานหลักสูตร 
เรื่อง การบูรณาการเรียน
การสอน  

31 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐาน  และอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2558  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาดมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ 
ด าเนนิงาน 

ผลการประเมนิ 

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

I 
ป.ตรี 3 ข้อ 
ป.โท/ป.

เอก 11 ข้อ 

ป.ตรี 4 ข้อ 
ป.โท/ป.

เอก 12 ข้อ 
  

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ์  

 
               
 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 

O ค่าคะแนน
เต็ม 5 

4 คะแนน 
รอผลจาก 

สสว. 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (สกอ.2.2) 

O 
   

 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 

- 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 5 

 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

- ร้อยละ  40 ร้อยละ 20 - 
 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

- ร้อยละ  80 ร้อยละ 80 - 
 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  P 5  ระดับ 4 คะแนน 3  
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) P 5  ระดับ 4 คะแนน 3  
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) O 5  ระดับ 4 คะแนน 3  
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์  
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.4.1) I ร้อยละ 80 4 คะแนน 3  
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย ์(สกอ.4.2) P     

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ป.ตรี ร้อย
ละ 20 
ป.โท ร้อย
ละ 60 
ป.เอก ร้อย
ละ 100  

ป.ตรี ร้อย
ละ 5 
ป.โท ร้อย
ละ 50 
ป.เอก ร้อย
ละ 100 

  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ป.ตรี ร้อย
ละ 60 
ป.โท ร้อย
ละ 80 
ป.เอก ร้อย
ละ 100  

ป.ตรี ร้อย
ละ 15 
ป.โท ร้อย
ละ 30 
ป.เอก ร้อย
ละ 50 
 

  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  ป.ตรี ร้อย ป.ตรี ร้อย ร้อยละ 12  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

หลักสูตร ละ 20 
ป.โท ร้อย
ละ 40 
ป.เอก ร้อย
ละ 60  

ละ 10 
ป.โท ร้อย
ละ 20 
ป.เอก ร้อย
ละ 30 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอก 

 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
อัตราส่วน
เท่ากับ 2.5 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
อัตราส่วน
เท่ากับ 3 
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
อัตราส่วน
เท่ากับ 0.25 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
อัตราส่วน
เท่ากับ 1.00 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
อัตราส่วน
เท่ากับ 3 
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
อัตราส่วน
เท่ากับ 0.15 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์(สกอ.4.3) 
 

O 5  ระดับ 4 คะแนน 4 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.5.1) P 5 ระดับ 4 คะแนน 3  
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ.5.2) 

P 5 ระดับ  
3 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3) P 5 ระดับ 4 คะแนน 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.5.4) 

O 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1) P  5 ระดับ 4 คะแนน 3  

สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
(องค์ประกอบที่ 2-6/12 ตัวบ่งชี้) 

 
3.17 
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สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมนิ หลักสูตรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 4.13 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3 ปานกลาง 
4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.67 ปานกลาง 
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 1 3.5 ดี 
6 1 - 6.1 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมนิ    3.17 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 
1.  มีการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 ปี 
2. 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
1. 



97 
 

 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1.  มีการแนะแนวเพ่ิมขึ้นเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 
1.   
2.   
 
โอกาสในการพัฒนา 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1.   
2. 
 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 
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จุดเด่น 
1. 
2. 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดได้รับสิ่งสนับการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 
 

การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1. ............................................................          3. ................................................. 
     ( อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมัน่ )                           ( อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล ) 
 

2. ............................................................           4. .................................................            
     ( อาจารย์นิคม  จันทรมงักร )                          ( อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ ) 
 
        
 

ประธานหลักสูตร 
       ............................................................ (ลายมือช่ือ) 

                                       (  อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก ) 
วันที่รายงาน............../................/............. 

 
 

เห็นชอบโดย 
       ............................................................ (ลายมอืชื่อ) 

                         ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์ ) 
ต าแหน่งคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

วันที่รายงาน............../................/............. 


