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ค าน า 
 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการ มีความ
ตระหนักในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้ระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกฝ่ายใน
สาขาฯ  ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม  2559  – 31 กรกฎาคม 2560) 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยได้รายงานผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
  ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หวังว่า
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานในสาขาฯ และได้
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 

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

             (นายฐากูร  อนสุรณ์พาณิชกุล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
สารบัญ  2 
บทสรปุผู้บริหาร   3 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร  5 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 5 
 3. รูปแบบของหลักสูตร 5 
 4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 5 
 5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 6 
 6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 6 
 7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 6 
 8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา (ปีที่ผ่านมา) 
7 

 9. บุคลากรประจ าหลักสูตร 8 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ประจ าปี

การศกึษา 2559 
 

 องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 16 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 21 
 องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 24 
 องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 38 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 77 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 100 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ประวัติความเป็นมาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ปี พ.ศ. 2537 คณะวิทยาการจัดการ  ได้พัฒนาการเรียนการสอนและสามารถเปิดสอน  ในสาขาวิชาเอก
การจัดการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ พ.ศ. 2555 ได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบหลักสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม ปัจจุบันเปิดสอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  ท าการเปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกตแิละภาคพิเศษ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 12 คน เป็นอาจารย์ข้าราชการ  3  
คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 9 คน หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 รวม 476 คน 
   
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา  
  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  มีจริยธรรมและทักษะทางด้านการจัดการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สู่สากล 
  ความส าคัญ 
  ปัจจุบันองค์กรทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความส าคัญกับระบบการจัดการมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกุญแจส าคัญที่จะส่งผลให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  ของสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ได้ คือ การมีระบบของการจัดการที่ดี เพราะการจัดการถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานในทุก
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือสถานประกอบการภาคธุรกิจ  
 ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ในการน าหลักการจัดการสมัยใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสู่สากลต่อไป 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในศาสตร์การจัดการ  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
สืบค้นและประเมินข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การแก้ปัญหาและด าเนินการที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางธุรกิจและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอันน าไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ 
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  3. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2559   
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ผลการประเมิน  ผ่าน 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้สอน  ผลการประเมินอยู่ในระดับระดับ
คุณภาพด ี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
  รวมทุกองคป์ระกอบ 3.32  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี  
 
เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น 
 สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใน
สาขาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร  มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาให้นักศึกษามีความตระหนักถึงเรื่องจิตสาธารณะ และการมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 
เป้าหมายการด าเนินงานระยะยาว 
 สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาท าผลงานทางวิชาการ  และงานวิจัยสร้างความเป็นเลิศให้นักศึกษา         
ด้านการจัดการ  กระตุ้นให้อาจารย์ของสาขาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตร 
 
แผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตให้สอดรับกับการพัฒนา 
  มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
และเท่าทันกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจมีการบูรณาการแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการบริการวิชา
ในชุมชน และสอดคล้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการจัดโครงการ/ กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
ให้สอดรับกับแนวทางพัฒนานักศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเตรียมรับการประเมินผลคุณภาพของหลักสูตร
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration Program in  
    Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
รหัสหลักสูตร : 2547154110712  
ชื่อเต็ม (ไทย)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ) 
ชื่อย่อ (ไทย)  : บธ.บ. (การจัดการ)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Business Administration 
      (Management) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.B.A. (Management) 
 

3. รูปแบบของหลักสูตร) 
3.1.รูปแบบ 

                     หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
      3.2.ภาษาที่ใช้ 
              ภาษาไทย  
       3.4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
                 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
 
4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

- กรรมการวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม   
ครั้งที ่…...........วันที่ ………..เดือน  ................... พ.ศ............. 

- สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที ่…............วันที่ ………..เดือน  ................... พ.ศ............. 
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- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่  ……….…วันที ่………..เดือน  ................... พ.ศ............. 

- เปิดสอน ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2560. 
 
5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255...)ตามกรอบ TQF 
 ปรับปรงุ (พ.ศ. 2559) ตามกรอบ TQFหลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไม่ใช่หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
        หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
 
7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จ านวน…… ครั้ง  
 

ล าดับที่ของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ที่ท าการพัฒนา/
ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรงุ 

1 พ.ศ. 2552 - 
2 พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของปี 2552 มีการพัฒนา

หลักสูตรมาเปน็หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
(TQF) เมื่อปีพ.ศ. 2555  ผ่านมติสภามหาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 17 ธันวาคม 2554 

3 พ.ศ.2559   และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ผ่านมติที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์      
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
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8. การด าเนนิงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  
    (ปีที่ผ่านมา) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งผลงานทาง
วิชาการน้อย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งงานวิชาการ 3 
ท่าน ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว 1 
ท่าน อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ท่าน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาต่อปริญญา
เอก 4 ท่าน ส าเร็จการศึกษาแล้ว 1 ท่าน   

ควรข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็น
ปัจจุบัน 

ข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน 

จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนผลงานวิจัย/
บริการวิชาการ 

ทางสาขาส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมกับทางคณะฯ  



 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
รหัสหลักสูตร  25471541100712 
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 า

หลักสูตร /ผู้รบัผิดชอบ) 
หมายเหต ุ

1. 
อาจารย ์ ดร. กฤษติญา   มูลศรี บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

19 พ.ค. 46  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

2. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                           

บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 

2 ก.ค. 50  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

3. 
อาจารย ์ ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 
6 มิ.ย.46  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 

4. 
อาจารย ์ ปยิะวัน  เพชรหมี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                           

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร) 

29 พ.ย. 49  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

5. 
อาจารย ์ ฐากูร  อนุสรณ์พาณิชกุล   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
2 ก.ค. 50  ประธานหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ 
 



9 
 

 

 
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 ์ ดร. กฤษติญา   มูลศรี บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

19 พ.ค. 46  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

2. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                           

บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 

2 ก.ค. 50  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

3. 
อาจารย ์ ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 
6 มิ.ย.46  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 

4. 
อาจารย ์ ปิยะวัน  เพชรหมี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                           

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร) 

29 พ.ย. 49  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

5. 
อาจารย ์ ฐากูร  อนุสรณ์พาณิชกุล   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
2 ก.ค. 50  ประธานหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ 
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3. แสดงประวัต ิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 

3.1  ชื่อ-สกุล  นางกฤษติญา   มลูศร ี
 ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 
 ต าแหน่งทางวิชาการ...........................................-.................................................. 
 ประสบการณ์  การท าการสอน  สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2559 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ปริญญาโท 2554 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตร ี 2544 ศิลปศาสตร์บณัฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1.   

2.   

3.   

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 
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            3.2  ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธิสินี  ถิระธรรมสรณ ์
 ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ประสบการณ์  การท าการสอน  10 ปี รายวชิาที่สอน ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  ธุรกจิระหว่างประเทศ  และการสัมมนาการจัดการ 

 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก      

ปริญญาโท 2550 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตร ี 2548 

2557 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

การบริหารทั่วไป 

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

การบริหารทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

   

   

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 
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3.3  ชื่อ-สกุล  นางสาวปุณฑริกา  สุคนธสิงห ์
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ต าแหน่งทางวิชาการ.......................................-...................................................... 
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ............สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบัน 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก      

ปริญญาโท 2549 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตร ี 2546 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจทั่วไป บริหารธุรกิจทั่วไป สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

 

 

  

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 
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3.4  ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะวัน  เพชรหม ี
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท 
 ต าแหน่งทางวิชาการ........................................-..................................................... 
 ประสบการณ์  การท าการสอน  11 ปี  รายวชิาที่สอน  การเป็นผู้ประกอบการ  การจัดการองค์การสมัยใหม ่การประกอบธุรกิจชุมชน 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก      

ปริญญาโท 2548 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตร ี 2541 ศิลปศาสตร์บณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร 
เศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1.   

2.   

3.   

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 
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3.5  ชื่อ-สกุล นายฐากูร  อนุสรณพ์าณิชกุล   

 ประวัติการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
 ต าแหน่งทางวิชาการ.........................................-.................................................... 
 ประสบการณ์  การท าการสอน  รายวิชาที่สอน  กฎหมายธุรกิจ  การจัดการองค์การสมัยใหม่ การพัฒนาองค์การ 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบนัที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก      

ปริญญาโท 2545 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตร ี 2536 ศิลปะศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจทั่วไป บริหารธุรกิจทั่วไป วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุร ี

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1.   

2.   

3.   

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 
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4. อาจารยผ์ู้สอน 

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

ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป  

ที่ลาออก 

1. อาจารย ์ พริมาดา   บัวหลวง บธ.ม. (บริหารธุรกิจ 
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป) 

9 มิ.ย. 36  

2. อาจารย ์ วิไลพร      วงษ์อินทร์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)       
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)                  

3 ก.ค. 50  

3. อาจารย ์ ปวิตรา    โคบ ารุง บธ.ม.  (การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

3 ก.ค. 50  

5. อาจารย ์ วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

1 ก.ค. 48  

6. อาจารย ์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

21 พ.ย. 54  

7. อาจารย ์ กริชชัย  ขาวจ้อย บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

15 ส.ค. 55  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.วินัย  เชื่อมวราศาสตร์ ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

17 ม.ค 26  

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
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 าหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร.....5........คน และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น  พร้อมทั้ง
ประจ าหลักสูตรนี้ตลอดปีการศึกษา  2559  (สิงหาคม 59 – กรกฎาคม 2560) 

MSMA 1.-1-01 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลักสูตร
ปรับปรงุ 2559 ผ่านมติที่ประชมุสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 
ผ่านมติที่ประชมุสภามหาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์ ครัง้ที่ 3/2559 วันที่ 28 เมษายน 
2559 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  จ านวน.......5.... หรือด ารงต าแหน่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน.............-........... ซึ่ง
เป็นสาขาที่ตรงจ านวน.....5.........หรือสัมพันธ์จ านวน.............-................. 

MSMA 1.-2-01 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลักสูตร
ปรับปรงุ 2559 ผ่านมติที่ประชมุสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
ปริญญาโท 
หลักสูตร........................ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน
....................... หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป………………………..ซึ่งเป็นสาขาที่ตรง
จ านวน..............หรือสัมพันธ์จ านวน..............................  และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาเอก 
หลักสูตร........................ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน
....................... หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป………………………..ซึ่งเป็นสาขาที่ตรงจ านวน
..............หรือสัมพันธ์จ านวน..............................  และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

ผ่านมติที่ประชมุสภามหาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์ ครัง้ที่ 3/2559 วันที่ 28 เมษายน 
2559 
 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาโท 
หลักสูตร........................ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน
....................... หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป………………………..ซึ่งเป็นสาขาที่ตรง
จ านวน..............หรือสัมพันธ์จ านวน..............................  และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาเอก 
หลักสูตร........................ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน
....................... หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป………………………..ซึ่งเป็นสาขาที่ตรงจ านวน
..............หรือสัมพันธ์จ านวน..............................  และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรเดิมเปน็หลักสูตรของปี 2552 มกีารพัฒนาหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ (TQF) เมื่อปีพ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรงุจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

MSMA 1.1-3-01 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลักสูตร
ปรับปรงุ 2555 ผ่านมติสภามหาลัยราชภัฏ
เพชรบรูณ์  ครัง้ที่ 12/2554 วันที่ 17 
ธันวาคม 2554 
MSMA 1.1-3-02 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลักสูตร
ปรับปรงุ 2559 ผ่านมติที่ประชมุสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 
ผ่านมติที่ประชมุสภามหาลัยราชภัฏ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
เพชรบรูณ์ ครัง้ที่ 3/2559 วันที่ 28 เมษายน 
2559 
 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน    ได้แก่ ข้อ....................................................  

หมายเหต ุ ป.ตรี  3 ข้อ  ไดแ้ก่ ข้อ 1 , 2 และ ข้อ 11                                  สรปุผลการด าเนนิงาน 

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

                          ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3 ข้อ 3 ข้อ   ผ่าน  

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลน าเข้า 

1. ข้อมูลนักศึกษา 
  ปีการศึกษาที่รับเข้า..................2556............... ถึง ปีการศึกษาที่ต้องรายงาน...............2559............. 

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู/่ปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

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

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2553 169 120 120 120    71.01% 
2554  158 80 80 80   50.63% 
2555   154 143 133 84  54.55% 
2556    164 136 135 112 68.90% 
2557     204 145 138 68.14% 
2558      155 101 65.81% 
2559       125 100.00% 

 

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

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

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(จ าวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา X 

100/จ านวน ที่
รับเข้า) 

2556 2557 2558 2559 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 

2556 120 57.42       54.42 
2557   80 41.24     41.24 
2558     85 48.81   48.81 
2559       5 3.5 3.5 

          
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา………นักศึกษาพ้นสภาพ………………..…………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 2   บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์  
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการค านวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  
 
ข้อมูลประกอบ  
 จ านวนบัณฑิตที่ไดร้ับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ข้อมูล จ านวน 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 23 

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  101.86 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 85 

ผลการด าเนนิงาน 
   
คะแนนที่ได ้=  
 

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

MSMA 02-
2.1-01 

ผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแสดง
รายละเอียดแต่ละด้าน ระดับสาขา 

  
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 101.86 4.43 √ 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
101.86 

=  4.43 
23 

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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ตัวบ่งชี้ที่  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้ท 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 าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน
งาน มาพิจารณา 

 
2.  แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนนิงาน  

(ปีการศึกษา) 
ปี 2559 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 85 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 68 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
30 

4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 4 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท าก่อนเข้าศึกษา 23 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

X 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

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
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนนิงาน  

(ปีการศึกษา) 
ปี 2559 

 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 
7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

 8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน
งาน มาพิจารณา 

2.  แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
MSMA 2.2-1-01 รายงานสรุปภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี 2559 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 78.43 3.92 คะแนน X 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
 

 
66.67 

X 100=78.43 
85 

 
78.43 

X 5=3.92 
100 

http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=89
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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 

 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 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
3.1.1 การรับนักศึกษา  

สาขาวิชาการจัดการ มีการด าเนินงานตาม
ระบบการรับนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน า
ผลการด าเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินระบบกลไก และ
ก าหนดคณุสมบัติของผู้ที่จะเขา้ศึกษาและแผนการรับ
นักศึกษาประจ าปี 2559   

ซึ่งผลจากการด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว 
สาขาวิชาการจัดการ 
มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา ดังนี้ 
 - ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 - มีคุณสมบัติอืน่ๆ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่องการรับนักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนการรบันักศึกษา  
จากการด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว 

สาขาวิชาการจัดการ  
ได้จัดท าแผนการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 3 หมู่เรยีน จ านวน
นักศึกษา 
หมู่เรียนละ 35 คน รวมจ านวน 105 คน โดยแยกตาม
ประเภท ได้แก่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน 5 คน ประเภท
สิทธิพิเศษ 35 คน และประเภททั่วไป 65 คน  

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการส่งแผนการรับให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประกาศรับสมัคร
นักศึกษา 

ขั้นตอนที ่4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประกาศรับสมัครนักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 5 นกัศึกษายื่นใบสมัครเข้าศึกษาที่

 
MSMA 3.1-1-01 รายงานการประชุมสาขาวิชาการ
จัดการ ครั้งที่ 7/2558  
MSMA 3.1-1-02 รายงานการประชุมสาขาวิชาการ
จัดการ ครั้งที่ 1/2559 
MSMA 3.1-1-03 ระบบกลไกการรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 
MSMA 3.1-1-04 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา ที่ 656/2559 
MSMA 3.1-1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานสัมภาษณ์นักศึกษา  
MSMA 3.1-1-06 แผนด าเนนิงานด้านการรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 
MSMA 3.1-1-07 บันทึกข้อความส่งแผนการรับ
นักศึกษา 
MSMA 3.1-1-08 สรุปจ านวนนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 
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ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ขั้นตอนที่ 7 ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่
คุณสมบัติผ่าน 
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
ขั้นตอนที่ 9 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้

ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและมีสิทธิ์
สัมภาษณ์  

ขั้นตอนที่ 10 สาขาวิชาการจัดการ ด าเนินการ
สัมภาษณ์และส่งรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้
มหาวิทยาลัยฯ 

ขั้นตอนที่11  มหาวทิยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิรายงานตัวเข้าศึกษา 

ขั้นตอนที่ 12 นักศึกษารายงานตัวและเข้า
ศึกษา 
โดยผลจากการด าเนินงานตามระบบดังกล่าว 

ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษา
เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาทั้งสิ้น 3  
หมู่เรียน ซึ่งตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีจ านวน
นักศึกษา มีนักศึกษา 
เข้ารายงานตัว ปีการศึกษา 2559 จ านวน 94 คน จาก
แผนการรับ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

สาขาวิชาการจัดการ มีการด าเนินงานตาม
ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทบทวนผลการด าเนินการด้านการรับเข้านักศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมาและเพื่อวางแผน และก าหนด
ประเด็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปีการศึกษา 
2559  

โดยผลจากการด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMA 3.1-2-01 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การจัดการ ครัง้ที่ 7/2558  
MSMA 3.1-2-02 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การจัดการ ครัง้ที่ 1/2559  
MSMA 3.1-2-03 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การจัดการ ครัง้ที่ 2/2559  
MSMA 3.1-2-04 ระบบกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ปี
การศึกษา 2559 
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สาขาวิชาการจัดการ ได้ก าหนดประเด็นการเตรียม
ความพร้อมในด้านความรู้พ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจและ
ด้านภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงาน, 
เอกสาร ,ด้านสถานที่ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการสอบประเมินความรู้
พื้นฐาน(Pretest)  

ขั้นตอนที่ 5 ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่จะต้อง
เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา โดยการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน
บริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ ในวันที ่28-30 มิถุนายน 
2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา โดยการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้าน
บริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษภายหลังอบรม 
(Posttest) 

ขั้นตอนที9่ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ในรายวิชาที่ได้เตรียมความพร้อม  

ขั้นตอนที ่8 ประเมินและสรปุผลการเนนิงาน 
น าเสนอต่อที่ประชุม 
 ซึ่งการด าเนินงานตามระบบดังกล่าว มีผลที่
ปรากฏ ดังนี้ 

1. ผลด้านจ านวนนักศึกษาที่เข้าสู่การสอบ
ประเมินความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
และภาษาอังกฤษ (Pretest) มีจ านวน 85 
คน ก าหนดเกณฑ์ในการผ่านการประเมิน 
ร้อยละ 50 ของคะแนนสอบ 

2. ผลคะแนนของการประเมินความรู ้
Pretest จ านวนนักศึกษา 

MSMA 3.1-2-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาสาขาการจัดการ 
MSMA 3.1-2-06 แผนการด าเนินงานด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการ 
ปีการศึกษา 2559 
MSMA 3.1-2-07 สรุปผลการด าเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการ  
ปีการศึกษา 2559 
MSMA 3.1-2-08 รายงานการประชุมสาขาวิชา
การจัดการ ครัง้ที่ 1/2560 
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ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 58 คน ( 68.24%)  
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาจ านวน 60 คน โดย
อบรมความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ30
คนและภาษาอังกฤษ 30 คน 

ภายหลังอบรม นักศึกษามีคะแนนจากการท า
แบบทดสอบ เพิ่มขึ้น จ านวน 47 คน จาก 58 คนคิด
เป็นร้อยละ 81.03 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
สาขาวิชาการจัดการมีการปรับปรุงระบบการด าเนินงานตามแนวคิด PDCA ใน 2 วงรอบและมีผลจากการ
ด าเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการจัดการมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานและทบทวนระบบกลไก ในปีการศึกษา 2558  
ที่ผ่านมา (Check) 

2. มีการน าผลจาการตรวจสอบเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไข (Action) 
3. วางแผนการด าเนินงานตามระบบกลไกที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว (Plan) 
4. ลงมือปฏิบัติตามระบบกลไก ขั้นตอนในแผน (Do) 
5. ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ที่ได้ปฏิบัติ (Check) 
6. น าผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 มาปรบัปรุงระบบกลไกของปีการศึกษา 2560 (Action) 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน X 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

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 มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/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 
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- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
          จากการด าเนนิงานตามระบบการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 พบว่า ในกล่องรับฟังความคิดเห็น
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา นักศึกษาไมม่าใช้บริการ จึงน า
ปัญหาเข้าที่ประชุม และท าการประเมินผลดังกล่าว ทางสาขาจึงมี
มติให้มีการปรบัปรุงและพัฒนาระบบในการรับฟังปัญหาและความ
คดิเห็นของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่าง
มีความสุข โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
3.2.1 มีระบบ และกลไกลน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
3.2.2 หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษากอ่นเข้า
ศึกษา สาขาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 
3.2.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตร ี
- ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาประจ า
หมู่เรียน 
- อาจารย์ที่ปรกึษาจัดท าสมุดบันทึกเข้าพบอาจารย์ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาชี้แจงให้นักศึกษาทุกคนทราบ 
หรือมีช่องทางให้ข้อมูลให้ค าปรึกษา เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ก ไลน์กลุ่ม 
เป็นต้น 
3.2.4 มีกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ 
ผลการด าเนินงาน 
      หลักสูตรได้ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลทั้งเรื่อง
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
     จากผลการให้ค าปรึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มาขอรับการปรึกษา เป็นเรื่องเพิ่มถอนรายวิชา 
      ประเมินการเนินงานพบว่า การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่

MSMA 3.2-1-01 ระบบ และกลไกล 
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
MSMA 3.2-2-01 โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา สาขาการ
จัดการ ปีการศึกษา 2559  
MSMA 3.2-2-02 ค าสั่งแตง่ต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาตลอดหลักสูตรส าหรบันักศึกษา 
ภาคปกติระดับปริญญาตรี ป ี2559 
MSMA 3.2-2-03 สมุดบันทึกเข้าพบ
อาจารย์ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา หรือเฟสบุ๊ก ไลน์กลุ่ม  
MSMA 3.2-2-04 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ต้นกล้าอาชีพ เพาะกล้า
ความรู้สู้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
MSMA 3.2-2-05 โครงการสานสัมพันธ์
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  
MSMA 3.2-3-06 รายงานการประชุม 
MSMA 3.2-3-07 มคอ.3 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
MSMA 3.2-3-08 การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ 
MSMA 3.2-3-09  มคอ.3 วิชาการ
จัดการนวัตกรรม 
MSMA 3.2-3-10 วิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 



31 
 

 

ขอรับค าปรึกษาได้ตรงประเด็น และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้
ค าปรึกษาในเรื่องที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็น
อย่างดีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
     จากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
นักศึกษามีปัญหาในการเพ่ิมถอนรายวิชาด้วยตัวเอง ดังนั้นทาง
หลักสูตรจึงเหน็สมควรให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี 2560 มีการ
อบรมเรื่องโครงสร้างหลักสูตร อย่างเข้มข้น 
           การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
           จากผลการประเมินนักศึกษาปีการศึกษา 2558 การ
พัฒนาศักยภาพและการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ในทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ใหน้ักศึกษาฝึกการ
ออกแบบการผลิตโดยการฝึกท า แผนภูมิกระบวนการการผลิต  
เพื่อใช่ในการวางแผนธุรกิจ พบว่าผลการประเมินกระบวนการผลิต
กระทง และรายงานของนักศึกษา มีการประกวดผลงาน มีผล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 70 โดยอาจารย์ประจ ารายวิชา     
และตัวแทนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้ตัดสิน      
แต่ยังพบว่านักศึกษาไม่สามารถน าไปเขียนในแผนธุรกิจ         
และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ได้ หลักสูตรจึงมีมติให้มีการเน้นการ
สอนเรื่องการเขียนแผนธุรกิจกับรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1)อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบ TQF และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 2) ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ         
3) ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม 4) ความสามารถการใช้
เทคโนโลยี 5) ความสามารถในการดูแลสุขภาพ โดยเลือกพิจารณา
จาก 4 ประเดน็ดังนี้  
    1.1 กลุ่มวิชาหลัก 
    1.2 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม 
    1.3 กลุ่มทักษะสารสนเทศและเทคโนโลย ี
    1.4 กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ 
    ซึ่งจากผลการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติเลือก 
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2 ประเด็นเพื่อให้ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ดังนี ้
         1. วิชาหลักจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเขียน
แผนธุรกิจ ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งผลที่เกิดจากการ
ด าเนินการ พบว่า อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นให้นักศึกษาเขียนแผนธรุกิจ รายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 
         2. กลุ่มทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม โดยการสอดแทรก
ในรายวิชาการจัดการการผลติและปฏิบัติการ ให้นักศึกษาฝึกการ
ออกแบบการผลิตในการฝึกท า แผนภูมิกระบวนการผลิตกระทง 
การค านวณต้นทุน การจัดสรรทรัพยากร และการฝึกทักษะ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งผลที่เกิดจาก
การด าเนินการ พบว่า อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักศึกษาออกแบบการผลิตในการฝึก
ท า แผนภูมิกระบวนการผลิตกระทง การค านวณต้นทุน การ
จัดสรรทรัพยากร และการฝึกทักษะออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรายวิชา
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน X 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

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 าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรือ่ง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดยีวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
1. การคงอยู ่จากข้อมูลนักศึกษา ในปีการศกึษา 2559 เมือ่ส ารวจ
สิ้นปีการศึกษา มีนักศึกษาคงเหลือ จ านวน 476 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.13 สาเหตุ เนื่องจากนักศึกษาพ้นสภาพจ านวน 172 คนดังแสดง
ตามตารางด้านล่าง 

- MSMA 3.3-1-01 แบบรายงาน 
RJ5S0_รายงานสถิติการรับนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบ 
http://pmis.pcru.ac.th/mis/repo
rt_report.php 
- MSMA 3.3-1-02 ผลสรุปความพึง

http://pmis.pcru.ac.th/mis/report_report.php
http://pmis.pcru.ac.th/mis/report_report.php
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(1
) จ

 ำน
วน

นัก
ศึก

ษำ
ทีเ่

ข้ำ
ศึก

ษำ

(2
) จ

 ำน
วน

นัก
ศึก

ษำ
คง

อย
ู่

(2
)/(

1)
 %

จ ำ
นว

นนั
กศึ

กษ
ำค

งเห
ลือ

ผล
กำ

รเป
รีย

บเ
ทยี

บกั
บปี

กำ
รศึ

กษ
ำก่

อน
หน้

ำ

ปี4 149 148 99.33% -

ปี3 169 120 71.01% -

ปี2 158 80 50.63% -

ปี1 194 154 79.38% -

รวม 670 502 74.93% -

ปี4 169 120 71.01% แย่ลง

ปี3 158 80 50.63% แย่ลง

ปี2 194 143 73.71% ดีขึ้น

ปี1 209 164 78.47% ดีขึ้น

รวม 730 507 69.45% แยล่ง

ปี4 158 80 50.63% แย่ลง

ปี3 194 133 68.56% ดีขึ้น

ปี2 209 136 65.07% แย่ลง

ปี1 194 204 105.15% ดีขึ้น

รวม 755 553 73.25% ดีข้ึน

ปี4 194 84 43.30% แย่ลง

ปี3 209 135 64.59% แย่ลง

ปี2 194 145 74.74% ดีขึ้น

ปี1 168 155 92.26% แย่ลง

รวม 765 519 67.84% แยล่ง

ปี4 209 112 53.59% ดีขึ้น

ปี3 194 138 71.13% ดีขึ้น

ปี2 168 101 60.12% แย่ลง

ปี1 143 125 87.41% แย่ลง

รวม 714 476 66.67% แยล่ง

ปีกำรศึกษำ 2555 2556 2557 2558 2559

74.93% 69.45% 73.25% 67.84% 66.67%

- แย่ลง ดีขึ้น แย่ลง แย่ลง

%จ ำนวน

นักศึกษำคงเหลือ

25
59

ปีก
ำร

ศึก
ษำ

 / 
ชั้น

ปี

25
55

25
56

25
57

25
58

 
 

พอใจของนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 
2558 
- MSMA 3.3-1-03 ระบบและกลไก 
ในการจัดการข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา หลักสูตรสาขาการจัดการ 
- MSMA 3.3-1-04 ประกาศผล
รายงานผลการจัดการข้อรองเรียนให้
นักศึกษารับทราบ ทุกวันที่ 15 ของ
แต่ละเดือน ที่บอร์ดประกาศหน้า
ห้องพัก อาจารย์หลักสูตรสาขาการ
จัดการ 
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2. การส าเร็จการศึกษา จากข้อมูลนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ยัง
มีผู้ส าเร็จการศกึษา 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.50 ดังแสดงตามตาราง
ด้านล่าง 

ปีกำรศึกษำ 2556 2557 2558 2559

(1) จ ำนวนนักศึกษำทีเ่ข้ำศึกษำ 209 194 168 143

(2) จ ำนวนนักศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 120 80 82 5

(2)/(1) %จ ำนวนนักศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 57.42% 41.24% 48.81% 3.50%

ผลกำรเปรียบเทยีบกับปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ แยล่ง แยล่ง ดีข้ึน แยล่ง  
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
- จากข้อมลูความพึงพอใจของนักศึกษาตามแบบประเมินผลคุณภาพ
พบว่าในปีการศึกษา 2559 มผีลการประเมนิอยู่ที่ 3.26 ซึ่งมี
แนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลการ
ประเมินอยู่ที่ 3.10 ดังแสดงตามตารางด้านล่าง 

ปีกำรศึกษำ 2556 2557 2558 2559

(1) ด้ำนหลักสูตร - 3.07 3.28 3.49

(2) ด้ำนกระบวนกำรคัดเลือกนักศึกษำ - 3.03 3.04 3.26

(3) ด้ำนอำจำรยผู้์สอน - 3.05 3.09 3.38

(4) ด้ำนอำจำรยท์ีป่รึกษำ - 3.11 3.16 3.26

(5) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน - 3.03 3.05 3.25

(6) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล - 3.00 3.00 3.00

(7) ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ - 3.03 3.10 3.19

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตรโดยรวม - 3.04 3.10 3.26

ผลกำรเปรียบเทยีบกับปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ - ดีข้ึน ดีข้ึน ดีข้ึน  
- ในด้านผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 ทางสาขาวิชาการจัดการ ยังไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จาก
นักศึกษา เนื่องจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชามีการดูแลนักศึกษาได้
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง นอกจากนี้ในการเข้าพบนักศึกษาได้
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ในปีการศึกษานี้
ทางสาขาวิชาการจัดการ ยังได้เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนอีก 1 
ช่องทางในแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สามารถสรุปดัง
แสดงตามตารางด้านล่าง 
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ปีกำรศึกษำ 2556 2557 2558 2559

(1) จ ำนวนนักศึกษำทีเ่ข้ำศึกษำทัง้หมด 730 755 765 714

(2) จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกนักศึกษำทกุช้นปี - 0 0 0

(2)/(1) %จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกนักศึกษำ - 0.00% 0.00% 0.00%

ผลกำรเปรียบเทยีบกับปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ - ดีมำก ดีมำก ดีมำก  
*** จากข้อมูลทั้งหมด ไดน้ ารายงานผลเข้าสู่ที่ประชุมสาขาวิชาการ
จัดการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแผนตา่งๆ 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน X 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

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  1 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจุบันทั้งหมด 4 คน 

2. อาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ จ านวนยนืยนั 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจุบันทั้งหมด 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อ. 4 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 1 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รศ. - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. - 

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.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_1&o=#?cdsid=55618
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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องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
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 
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- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์  (สกอ.4.1) 

การบริหารและการพัฒนาของอาจารย์ จะมีการพิจารณาใน 3 
ประเด็น ประกอบด้วยระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดัง
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) ระบบการรับมีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี ้

- มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไก การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเริ่มจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
แสดงความเชื่อมโยงกัน ในรายละเอียด ดังนี ้

1. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ทั้ งด้ านคุณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร  และน า เสนอคุณสมบัติต่อคณะและคณะน า เสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการประกาศคุณสมบัติของผู้รับสมัคร  

2. หลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยหลักสูตรคัดเลือกกรรมการจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการคัดเลือก ซึ่งมี
หน้าที่ออกข้อสอบ สอบสอนและตรวจข้อสอบ 

3. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นประธาน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

4. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยประกาศ
รับสมัครอาจารย์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุ 

MSMA 4.1-1-01 ระบบ
และกลไกการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
MSMA 4.1-1-02 
รายงานการประชุม
สาขาวิชาการจัดการ 
ครัง้ที่  4/2559  
MSMA 4.1-2-01   
ระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
MSMA4.1-2-02 
รายงานการประชุม
สาขาวิชาการจัดการ 
ครั้งที่ 1/2560 
MSMA 4.1-2-03     
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
การศึกษา 2559 
MSMA 4.1-3-01   
ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
MSMA 4.1-3-02 ค าสั่ง
ไปราชการเพ่ือพัฒนา
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เคเบิ้ลทีวี หรือสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยมีการก าหนด
วันเวลา สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และวันประกาศผล ไว้อย่าง
ชัดเจน 

5. หลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยส่งคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบให้หลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้
และหลักสูตรท าบันทึกข้อความการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครไป
ยังมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันความถูกต้องและมหาวิทยาลัยประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ก และภาค ข 

6. การคัดเลือก ด าเนินการสอบข้อเขียนภาค ก และประการผล     
ถ้าสอบผ่านร้อยละ 60 มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ข ผู้ที่ ได้รับคัดเลือกต้อง
สอบผ่านทั้งสองภาคอย่างน้อยร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เป็นคณะกรรมการร่วมตรวจข้อสอบพร้อมส่งคะแนนให้
มหาวิทยาลัย และกองการเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อรายผู้สอบผ่าน
ภาค ก และ    ภาค ข เพื่อสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน 
ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศ ในการสอบสอนหลักสูตรมีส่วน
ร่วมในการสอบสอนโดยมีคณะกรรมการ 3 ท่านประกอบด้วยคณบดี 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 คน เป็นเลขานุการ 
1 คน สรุปผลการสอบส่งกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนการสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับคณบดี 

7. ประกาศผลคณะกรรมการด าเนินการประมวลผลการสอบจาก
คะแนน 3 ส่วนประกอบด้วย คะแนนสอบภาค ก ภาค ข การสอบ
สอนและการสอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และประกาศ
รายช่ือผู้สอบผ่านและก าหนดวันรายงานตัวไว้ชัดเจนและจัดท าสัญญา
ว่าจ้าง  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการได้ด าเนินการตามระบบและกลไก

ดังกล่าว โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมทบทวนระบบ
ดังกล่าว พบว่า ในปี 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการการ
จัดการยังคงมีคุณสมบัติและจ านวนเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรจึง
ไม่มีกระบวนการการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  

  
 

ตนเองของอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ 
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2) การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระบบและกลไกการ
ด าเนินงานดังนี้ 

- มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี ้
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไก แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเริ่มจาก

นโยบายระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร แสดงความเชื่อมโยงกัน ใน
รายละเอียด ดังนี ้

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบความครบถ้วนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะ และมีการทบทวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจึงมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเป็นอันดับแรก 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามแบบสมอ. 08  

3. มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
หลักสูตรจัดท า สมอ 08 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้สภาอนุมัติ) 

4. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและน าเสนอ สกอ. 

5. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อสาขา 

- มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
การด าเนินการตามระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการได้ด าเนินการตามระบบและ
กลไกดังกล่าว โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมทบทวนระบบ
ดังกล่าว พบว่า ในปี 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการ
ยังคงมีคุณสมบัติและจ านวนเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรจึงไม่มี
กระบวนการแตง่ต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

 
-มีการประเมินกระบวนการ  
จากกระบวนการน าระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมาใช้ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนั้น ทางหลักสูตรได้มีการประเมิน



42 
 

 

ระบบกลไกและการด าเนินการดังกล่าวว่ามี ความเหมาะสมหรือไม่ 
โดยทางหลักสูตรได้บรรจุวาระการ ประชุมเพื่อพิจารณา             
เรื่อง การประเมินระบบกลไกและการด าเนินการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ ประจ าหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชา การจัดการ โดยผลการประชุมสามารถสรุปได้ว่า ระบบ
กลไกและการด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่าน
มานั้นมีความ เหมาะสมดีแล้ว ท าให้ได้มาซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
- มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการด าเนินการร่วมกับคณะ โดยให้ข้อมูล
ความต้องการในการศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็น
รายบุคคลต่อคณะเพื่อจัดท าแผนบริหารบุคคลของคณะ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ประชุมทบทวน
ผลการด าเนินงานและกระบวนการบริหารอาจารย ์

3. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการบริหารอาจารย ์ 

4. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงานให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ให้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ ์
 
- มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 
  การด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว โดยท า
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้สอนของหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ  พบว่า มีอาจารย์ที่แจ้งข้อมูลความต้องการลา
ศึกษาต่อจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์วุฑฒิณัฎฐ์ รัตรภรณ์        
2. อาจารย์สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ 3. อาจารย์กฤษติญา มูลศรี         
4. อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมีและ 5. อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 
และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  3 ท่าน ได้แก่ 1.อาจารย์สุทธิสินี    
ถิระธรรมสรณ์ ได้ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว และ 2. อาจารย์กฤษติญา 
มูลศรี อยู่ระหว่างการด าเนินการ และ3. อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิช
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กุล อยู่ระหว่างการด าเนินการ นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานคือ  

 

 
- มีการประเมินกระบวนการ  
ทางหลักสูตรได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานของ
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หลักสูตรของ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ โดยที่     
ผู้ประเมินได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบันจ านวน 5 ท่าน   
ซึ่งแบบประเมินเรื่อง ด้านการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.00 คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และในส่วนของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจ านวน 5 
ท่าน และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 3 ท่าน นั้นหลักสูตรได้ท าการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งผลจากการติดตามปรากฏว่า
มีอาจารย์ 1 ท่านได้ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว และมีอาจารย์ 1 ท่าน
ส าเร็จการศึกษาแล้ว อีก 4 ท่านยังคงอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม
กระบวนการศึกษาต่อและส่งผลงาน 
 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์  
    - มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 

1) วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยร่วมกับคณะในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรดังนี้1.1 ส่งเสริมด้านการท าวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 
a. ส่ง เสริมด้านการเรียนการสอนที่สร้ างสรรค์และ

สนับสนุนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น กรรมการ ที่ปรึกษา
อื่นๆด้านวิชาการ สนับสนุนให้จัดท าโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

b. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ตามแผนพัฒนา
เฉพาะบุคคลมีการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร
ในการพัฒนาตนเองในอัตรา 15,000 บาท ต่อคน/ปี 
ตามนโยบายการบริหารงบประมาณทางการเงินของ
คณะฯ 

2)  จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ/วิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดย 

3) คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณากลั่นกรองแผนส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอนุมัติแผนโดย
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คณบด ี
4) รองฯ วิชาการพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงาน
ภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนา
งานวิจัย และมีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ในการประชุม
เวทีการจัดความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 

5) มีการประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6) ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ประจ าและปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะ 

7)  น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง 
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์การด าเนินงานตาม

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยได้
ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรที่
แสดงถึงความต้องการในการศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ การเข้าอบรม สัมมนา ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ คือ จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งมีความประสงค์ศึกษาต่อ จ านวน 5 ท่าน 
ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการจ านวน 3 ท่าน และต้องการเข้าร่วม
อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ดังน้ี  
การเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ชื่ออาจารย์
ประจ า 

หลักสูตรฝึกอบรม/สัมนา/ 
น าเสนอผลงาน 

ช่วงเวลา 

อาจารย ์   
ปุณฑริกา      
สุคนธสิงห ์

-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ : 
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
จากผ้าในเขตจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

11 พ.ย. 2559 
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-เข้าร่วมประชุม มหกรรมวิจยั
แห่งชาติ 2559 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าย
ผลงานวิชาการ 2560 
-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-เข้าร่วมศึกษาดูงานด าเนินงาน
โครงการสนับสนุน
คณะอนุกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ประจ าปี 
2560  ณ ตลาดคลองผดุงกรุง
เกษม “OTOP WISDOM TO 
THE WORLD ภูมิปัญญาไทย 
ก้าวไกล สู่สากล” ข้างท าเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
-เข้าอบรมโครงการ “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที ่6  

19 ส.ค.2559 
 
27-28 เม.ย. 
2560 
29 มิ.ย.2559 
 
 
25 พ.ย. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-7 ก.ค.2560 

อาจารย์ฐากูร 
อนุสรณ์พาณิช
กุล 

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-เข้ารว่มน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง วิจัยรูปแบบและ
วิธีการบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน รี
สอร์ท และร้านอาหารในเขตการ
ท่องเที่ยวอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าย
ผลงานวิชาการ 2560 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” 
 

29 มิ.ย.2559 
 
 
11 พ.ย. 2559 
 
 
 
 
 
27-28 เม.ย. 
2560 
4-5 ก.ค.2560 



47 
 

 

อาจารย์กริชชัย 
ขาวจ้อย 

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการท างาน
ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน
เขตต าบลท่าพล อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
-อบรมหลักสูตรโครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าย
ผลงานวิชาการ 2560 
-เข้าอบรมโครงการ “สร้าง
นักวิจัยรุ่รใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที ่6  
 

29 มิ.ย.2559 
 
 
11 พ.ย. 2559 
 
 
 
 
 
18-27 ก.พ.
2560 
 
27-28 เม.ย. 
2560 
 

อาจารย์ ดร.
แก้วตา 
ผิวพรรณ 

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-เข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ศักยภาพในการท าวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ”
ศาสตร์และศลิป์แห่งการวิจัยเชิง
คุณภาพ” 
-เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
น าเสนอบทความวิจัยแห่งชาติ 
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 ภายใต้
หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมกับการ
พัฒนาประเทศ” 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง

29 มิ.ย.2559 
 
 
4 ก.ค. 2559 
 
 
 
 
21-22 ก.ค.
2559 
 
 
 
11 พ.ย. 2559 
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น้ าดอกไม้เพ่ือการส่งออกในเขต
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ        
ค่ายผลงานวิชาการ 2560 
-เข้าร่วมโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ :English 
we can 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” 

 
 
27-28 เม.ย. 
2560 
5-7 ก.ค. 
2560 
 
 
 
4-5 ก.ค.2560 
 

อาจารย์ปวิตรา 
โคบ ารุง 

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
“รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อการ
ถ่ายทอดสุขภาวะส าหรับชุมชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์” 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ       
ค่ายผลงานวิชาการ 2560 

29 มิ.ย.2559 
 
 
31 มี.ค. 2560 
 
 
 
 
27-28 เม.ย. 
2560 

อาจารย์ ดร.
กฤษติยา      
มูลศร ี

-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ       
ค่ายผลงานวิชาการ 2560 
-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
กิจกรรมการเขยีนบทความวิจัย  
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 3 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

27-28 เม.ย. 
2560 
29 มิ.ย.2559 
 
 
19-20 ก.ค. 
2560 
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ผศ. สุทธิสิน ี       
ถิระธรรมสรณ ์

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง วิจัยรูปแบบและ
วิธีการบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน    
รีสอร์ท และร้านอาหารในเขตการ
ท่องเที่ยวอ าเภอเขาค้อ จังหวัด 
-เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจดัท า Reprofileของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อจัดท า
รายละเอียดโครงการตามจุดเน้น
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัตกิาร        
ค่ายผลงานวิชาการ 2560 

29 มิ.ย.2559 
 
 
11 พ.ย. 2559 
 
 
 
 
 
26ต.ค. 2559 
 
 
 
 
 
 
27-28 เม.ย. 
2560 

อาจารย์วิไลพร      
วงษ์อินทร ์

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Human 
Subject Protection Course 
-เข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ศักยภาพในการท าวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ”
ศาสตร์และศลิป์แห่งการวิจัยเชิง
คุณภาพ” 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง
น้ าดอกไม้เพ่ือการส่งออกในเขต
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-อบรมหลักสูตรโครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง

29 มิ.ย.2559 
 
 
4 ก.ค. 2559 
 
 
 
 
11 พ.ย. 2559 
 
 
 
 
18-27 ก.พ. 
2560 
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สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ       
ค่ายผลงาน 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” 

 
27-28 เม.ย. 
2560 
4-5 ก.ค.2560 
 

อาจารย ์      
ปิยะวัน    
เพชรหมี 

-เข้าร่วมปะชุมวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที่ 6  (The 6 Business , 
Economics and 
Communications 
International  Conference , 
2016 (BECIC2016)  ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลทา่
โพธ์ิ  อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
-เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจดัท า Reprofile 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อจัดท า
รายละเอียดโครงการตามจุดเน้น
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ 
-เข้าร่วมศึกษาดูงานด าเนินงาน
โครงการสนับสนุน
คณะอนุกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ประจ าปี 
2560  ณ ตลาดคลองผดุงกรุง
เกษม “OTOP WISDOM TO 
THE WORLD ภูมิปัญญาไทย 
ก้าวไกล สู่สากล” ข้างท าเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
-เข้าอบรมโครงการ “สร้าง

-17 – 18 พ.ย.
2559 
 
 
 
 
 
 
 
-26 ต.ค.2559 
 
 
 
 
 
 
 
-25 พ.ย.  
2559 
 
 
 
 
 
 
 
3-7 ก.ค.2560 
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นักวิจัยรุ่รใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที ่6  

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้วย

การศึกษาต่อตามแผนพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น ดังนี ้

ชื่ออาจารย์ประจ า สาขาวิชาที่ศึกษาต่อ ช่วงเวลา 
อาจารย์วุฑฒิณัฏฐ์ 
รัตนภรณ์ 

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

2554-2560 

อาจารย์กฤษติญา      
มูลศร ี

บริหารธุรกิจดษุฎี
บัณฑิต 

2556-2560 

อาจารย์ฐากูร    
อนุสรณ์พาณิชกุล 

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

2556-2560 

อาจารย์สุทธิสินี         
ถิระธรรมสรณ ์

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

2556-2560 

อาจารย์ปิยะวัน  
เพชรหมี 

บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

2557-2560 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ สนับสนุนให้อาจารย์เขียนต ารา หรือ

เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอนเพ่ือให้มีผลงานทางวิชาการ 

และเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการตามแผนพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า 

ชื่อผลงานทางวิชาการ ช่วงเวลา 

อาจารย์สุทธิสินี          
ถิระธรรมสรณ ์

-ต ารา การจัดการธุรกิจ  
-เอกสารประกอบการ
สอนวิชา 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

2557-2560 

อาจารย์กฤษติญา       
มูลศร ี

-ต ารา การจัดการธุรกิจ
ขนาดย่อม , 
-เอกสารประกอบการ
สอนวิชา 

2557-2560 
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ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์
พาณิชกุล 

-ต ารา การจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
-เอกสารประกอบการ
สอน การพัฒนาองค์การ 

2559-2560 

 

- มีการประเมินกระบวนการ  
ทางหลักสูตรได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานของ
หลักสูตรของ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ โดยที่ผู้
ประเมินได้แก ่อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบันจ านวน 5 ท่าน ซึ่ง
แบบประเมิน ด้านการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคือ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 
81.33  

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 2 ข้อ 2 คะแนน X 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยน าเขา้ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 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 2559  หลักสูตรสาขาวชิาการจัดการ  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  จ านวน.....1....... คน  คิดเป็นร้อยละ......20..........  รายละเอียดดังนี้ 
 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก  
 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 

 
1 

X 100 =20 
5 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
1 MSMA 4.2-1-01 ใบรับรองคุณวุฒิ 

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 2559  หลักสูตรสาขาวชิาการจัดการ  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  จ านวน.....1...... คน  คิดเป็นร้อยละ.......20.......  รายละเอียดดังนี้ 
 

 
20 

X  5 = 5 
20 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
1 

X 100 =20 
5 
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1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 MSMA 4.2-1-02        ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ 161/2560  
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี ร้อยละ 20 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

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

 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนที่ได้ =   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาขาวชิาการจัดการ  มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน......4...... ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ.......80.........  รายละเอียดดังนี้ 

 
20 

X  5 =1.66 
60 

 

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) 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

0.20 2 0.40 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   หรือ
ในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  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 1 0.40 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 0.60 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

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

1.00   
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ล าดบั ระดับคณุภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ

จดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Online  

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   

รวม (1+10) 4 1.40 
 
1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนน

เต็ม 5   

 

 
1.40 

X 100 = 28 
5 

 
28 

X  5 = 1.4 
100 
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หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 MSMA 4.2-1-03 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงค์ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ : 
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 MSMA 4.2-1-04 อาจารย์ฐากูร อนุสรพาณิชกุล และ ผศ.สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ เรื่องวิจัยรูปแบบ
และวิธีการบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหารในเขตการท่องเที่ยวอ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

3 MSMA 4.2-1-05 ดร.กฤษติญา มูลศรี เรื่องสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4 MSMA 4.2-1-06 ดร.กฤษติญา มูลศรี เรื่ององค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงอตัราส่วน  จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 กลุ่มสาขาวิชา  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 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 าหลกัสูตร  =  
 
 
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 
 
 

 
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

X  5 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาขาวชิา.................................  มีจ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus จ านวน............ ชิ้น รายละเอียดดังนี้ 
 

1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  =  
 
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   = 
 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
  
  

ผลการประเมนิตนเอง 
ล าดับ ประเดน็ คะแนน 

ผลการด าเนนิงาน 
1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก 5 
2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 
3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.40 
4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
0 

คะแนนผลการประเมิน (1+4)/4 11.4/3 = 3.80 
 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

 11.40 3.80  
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    

 
 

 
 

 
 

X  5  = 
 



60 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์
 
ประเดน็  
- การคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรือ่ง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดยีวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
1. การคงอยูข่องอาจารย ์
- อัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
จ านวน 5 คน มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100 ต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร จากการวิเคราะห์ พบว่า อัตราคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร
คณะฯ มีอัตราคงอยู่ในอัตราที่ สูงมาก ไม่มกีารลาออก หรือโอนย้าย   

รายการ ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 

MSMA4.3-1-01รายงานการ
ประชุมสาขาวิชาการจัดการครั้ง
ที่ 4/2560 
MSMA  4.3-1-02 สรุปรายงาน
แบบประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารงานหลักสูตร 
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การคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5 5 5 5 

 
2.ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการได้ท าการส ารวจความพึงพอใจในการ
บริหารงานหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  พบว่า ความ
พึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ        
ปีการศึกษา 2557  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยคือ 4.16  คิดเป็น
ร้อยละ 83.10  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยคือ 4.07 คิดเป็น
ร้อยละ 81.35  อยู่ในระดับที่ดีขึ้นจากเดิม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  

 
รายด้าน          
รายปี 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 . ด้ า น ก า ร รั บ
นักศึกษา 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 95  ร้ อยละ 
79.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 
ร้อยละ 84.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.40 
ร้อยละ 88.00 

2.ด้านการส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 75  ร้ อยละ 
75.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.00 
ร้อยละ 80.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.10 
ร้อยละ 82.00 

3. .ด้านการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 80  ร้ อยละ 
76.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.00 
ร้อยละ 80.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.07 
ร้อยละ 81.33 

4.ด้านการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 80  ร้ อยละ 
76.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.10 
ร้อยละ 82.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 
ร้อยละ 84.00 

5.ด้านการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 76  ร้ อยละ 
75.20 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.00 
ร้อยละ 80.00 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.04 
ร้อยละ 80.80 

6 . ด้ า น ก า ร
ประเมินผู้เรียน 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 70  ร้ อยละ 
74.00 
 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.13 
ร้อยละ 82.67 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 
ร้อยละ 84.00 
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7.ด้านการบริหาร
จัดการ 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 82  ร้ อยละ 
76.40 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.04 
ร้อยละ 80.80 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.08 
ร้อยละ 81.60 

รวม ค่ า เ ฉ ลี่ ย คื อ 
3 . 78  ร้ อยละ 
75.66 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.07 
ร้อยละ 81.35 

ค่าเฉลี่ยคือ 4.16 
ร้อยละ 83.10 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน x 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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หมวดที ่4 ข้อมูลสรุปรายวชิา 
1. ข้อมูลรายวิชา 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

MSMA101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

MSMA102 กฎหมายธุรกิจ 

MSMA310 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

MSMA401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

MSMA201 จริยธรรมทางธุรกจิ 

MSMA204 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

MSMA302 การเจรจาต่อรอง  ทางธุรกิจ 

MSMA306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 

MSMA402 การวิจัยทางธุรกิจ 

MSMA403 สัมมนาทางการจัดการ 

MSMA301 การพัฒนาองค์การ 

MSMA309 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

MSMA311 มนุษยสัมพันธแ์ละการติดต่อสื่อสารในองคก์าร 

MSMA406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
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ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

MSMA101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยว กับการประกอบธุรกิจ 
MSMA102 กฎหมายธุรกิจ 
MSMA310 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
MSMA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  
MSMA308 การเป็นผู้ประกอบการ  
MSMA313 การจัดการนวัตกรรม 
MSMA203 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
MSMA205 การวางแผนและการจัดการโครงการ 
MSMA312 ภาวะผู้น าสมัยใหม ่
MSMA403 สัมมนาทางการจัดการ 
MSMA303 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
MSMA406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
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2.ระบุผลรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ร้อยละการกระจายของผลการเรียน จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I PD P W ลง 

ทะเบียน 

สอบผ่าน 

MSMA101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 8 18 11 28 7 0 23 0 0 0 0 98 75 

MSMA102 กฎหมายธุรกิจ 1 14 9 22 16 16 9 15 0 0 0 0 102 87 

MSMA310 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 8 18 28 9 5 3 0 2 0 0 0 0 73 71 

MSMA401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 17 12 39 16 12 0 0 0 0 0 0 0 96 96 

MSMA201 จริยธรรมทางธุรกิจ 10 15 23 11 5 0 0 1 0 0 0 0 64 64 

MSMA204 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 4 10 24 15 13 0 0 0 0 0 0 0 66 66 

MSMA302 การเจรจาต่อรอง  ทางธุรกิจ 14 20 23 22 9 4 0 0 0 0 0 0 92 92 

MSMA306 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 10 18 21 10 9 0 0 3 0 0 0 0 71 68 

MSMA402 การวิจัยทางธุรกิจ 10 8 14 8 10 8 18 1 0 0 0 0 77 76 

MSMA403 สัมมนาทางการจัดการ 57 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 75 75 

MSMA301 การพัฒนาองค์การ 3 4 33 41 11 2 0 3 0 0 0 0 97 94 

MSMA309 ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 19 30 20 6 0 0 3 0 0 0 0 82 79 

MSMA311 

 

มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารใน

องค์การ 

10 4 11 13 22 30 0 11 0 0 0 0 101 90 

MSMA406 

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 
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ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ร้อยละการกระจายของผลการเรียน จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I PD P W ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

MSMA101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับการประกอบธุรกิจ 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 
MSMA102 กฎหมายธุรกิจ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 
MSMA310 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 10 10 
MSMA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  0 2 19 49 20 0 0 0 0 0 0 0 90 90 
MSMA308 การเป็นผู้ประกอบการ  43 15 10 6 2 9 1 0 4 0 0 0 86 90 
MSMA313 การจัดการนวัตกรรม 0 10 27 22 20 0 0 0 2 0 0 0 80 65 
MSMA203 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 9 13 9 18 20 8 6 1 0 0 0 0 85 83 
MSMA205 การวางแผนและการจัดการโครงการ 3 1 5 9 6 6 11 3 17 0 0 0 41 58 
MSMA312 ภาวะผู้น าสมัยใหม่ 16 14 17 16 10 4 0 4 5 0 0 0 86 82 
MSMA403 สัมมนาทางการจัดการ 61 17 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 86 86 
MSMA303 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 8 12 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 
MSMA406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 59 9 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 75 75 

 
 
 



 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มผีลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  
 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความไม่ปกติ 
ที่พบ 

วิธีการ
ตรวจสอบ
หาสาเหตุไม่
ปกต ิ

เหตุผลที่ท าใหเ้กิด
ความไม่ปกต ิ

การแก้ไข 

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

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนนิการ 

หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

       
 
4. รายวิชาที่เนื้อหาไม่ครบ  

รหัส  ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

สาระหรือหัวขอ้ทีข่าด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือ
หัวข้อดังกล่าว 

     
การแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว 
(ระบุ) 
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5. รายวิชาที่มกีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 
 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 

รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

MSMA101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ 

  - ควรปรับปรุงเอกสาร

ประกอบการสอน ให้มีความ

ทันสมัยและเนน้การเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21   

MSMA102 กฎหมายธุรกิจ   - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่เน้น
กรณีศึกษา และปรับเน้ือหาให้
มีความทันสมยัมากขึ้น 

MSMA310 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ 

  - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน 

MSMA401 การจัดการเชิงกลยุทธ์      - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน 

MSMA201 จริยธรรมทางธุรกิจ   - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน 

MSMA204 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ 

  - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่เน้น
กรณีศึกษา และปรับเน้ือหาให้
มีความทันสมยัมากขึ้น 

MSMA302 การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ 

  - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่เน้น
กรณีศึกษา 

MSMA306 การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

  - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่เน้น
กรณีศึกษา และปรับเน้ือหาให้
มีความทันสมัยมากขึ้น         
 

MSMA402 การวิจัยทางธุรกิจ   - เน้นกระบวนการวิจัย 
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รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

MSMA403 สัมมนาทางการจัดการ   - เน้นการปฏิบัติ 
MSMA301 การพัฒนาองค์การ   - ควรจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอนที่เน้น
กรณีศึกษา และปรับเน้ือหาให้
มีความทันสมยัมากขึ้น 

MSMA309 ธุรกิจระหว่างประเทศ   - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่เน้น
กรณีศึกษา  

MSMA311 มนุษยสัมพันธแ์ละการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ 

  - ควรจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน และปรับ
เนื้อหาให้มีความทันสมัย   
มากขึ้น 

MSMA406 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการจัดการ 

  - มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังนี้ 

- ด้านบุคลิกภาพและฝึกอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- การฝึกพิมพ์ดีด การใช้
อุปกรณ์และเครื่องใช้
ส านักงาน 

- ฝีกการเขียนหนังสือราชการ
งานเอกสารและงานสาร
บรรณ 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 
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รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

MSMA101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ 

  - ควรปรับปรุงเอกสาร

ประกอบการสอน ให้มีความ

ทันสมัยและเนน้การเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21  

MSMA102 กฎหมายธุรกิจ   - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนที่เน้นกรณีศึกษา และ
ปรับเน้ือหาให้มีความทันสมัย
มากขึ้น 

MSMA310 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ 

  - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน 

MSMA303 การจัดการการ

เปลี่ยนแปลง 

  - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ

สอน 

MSMA308 การเป็นผู้ประกอบการ   - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ

สอน 

MSMA313 การจัดการนวัตกรรม   - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ

สอนที่เน้นกรณีศึกษา และ

ปรับเน้ือหาให้มีความทันสมัย

มากขึ้น 

MSMA203 การจัดการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

  - ออกภาคสนามศึกษาธุรกิจ 

SME จริง 

MSMA205 การวางแผนและการ

จัดการโครงการ 

  - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ

สอนและปรับเนื้อหาให้มีความ

ทันสมัยมากขึ้น 

MSMA312 ภาวะผู้น าสมัยใหม ่   - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ

สอน 

MSMA204 การจัดการเทคโนโลยี   - ควรจัดท าเอกสารประกอบการ
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รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

สารสนเทศธุรกิจ สอนที่เน้นกรณีศึกษา และ
ปรับเน้ือหาให้มีความทันสมัย
มากขึ้น 

MSMA403 สัมมนาทางการจัดการ   - เน้นการปฏิบัติ 
MSMA406 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางการจัดการ 

  - มีการคัดกรองสถานที่ออกฝกึ

ประสบการณ์วิชาชีพ 

ผลการประเมนิคุณภาพโดยรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 
 
6. ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ  
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 
ความรู ้ - - 
ทักษะทางปัญญา นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการ

บริหารธุรกิจน้อย เนื่องจาก
แผนการรับเปดิรับนักศึกษาจากทุก

แผนการเรียน ไม่ว่าจะสายเป็น
วิทย-์คณิต สายศิลป์ ปวช. ฯลฯ 

จัดโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานด้าน
การบรหิารธุรกิจและด้าน

ภาษาอังกฤษ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

นักศึกษาบางส่วนยังขาดความ
รับผิดชอบงานที่อาจารย์มอบหมาย 

ก าหนดเป็นมาตรการไม่พิจารณา
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภายนอก 
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ..............................-........................................................................................  

 

7. การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ (ในกรณีที่มอีาจารย์เข้ามาเปน็อาจารยป์ระจ าหลักสูตรคนใหม่ ในปีการศึกษา 
2558) 
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การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี      จ านวน ........-............ คน   
7.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  
(ระบุ).........................................................-...................... ...........................................................................  

................................................................................................................................................................................  
7.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
(ระบุ)................................................-.......................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................................ 
 
8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชพีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ 
: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้า
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ์
-เข้าร่วมประชุม มหกรรมวิจยัแห่งชาติ 
2559 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน
วิชาการ 2560 
-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 
Protection Course 
-เข้าร่วมศึกษาดูงานด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ประจ าปี 
2560  ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
“OTOP WISDOM TO THE WORLD 
ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล สูส่ากล” ข้าง
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
-เข้าอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่ร
ใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6  
อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห ์
-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 
Protection Course 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง 
วิจัยรูปแบบและวิธีการบ าบัดน้ าเสียจาก
ชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหารในเขตการ
ท่องเที่ยวอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน
วิชาการ 2560 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางลัดสู่
ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 
Plus” 
อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล 

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 
Protection Course 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลงัใจในการ
ท างานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน
เขตต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์  
-อบรมหลักสูตรโครงการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน
วิชาการ 2560 
-เข้าอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่ร

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
ใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 
อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย 
-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 
Protection Course 
-เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพใน
การท าวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ”ศาสตร์และศิลปแ์ห่งการวิจัยเชิง
คุณภาพ” 
-เข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอ
บทความวิจัยแห่งชาติ “นเรศวรวิจัย” 
ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและ
นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ   
เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพื่อการ
ส่งออกในเขตอ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน
วิชาการ 2560 
-เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ :English we can 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางลัดสู่
ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 
Plus” 
อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ 
 

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
Protection Course 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
“รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ผู้สูงอายุเพื่อการถ่ายทอดสุขภาวะส าหรับ
ชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน
วิชาการ 2560 
อาจารย์ปวิตรา โคบ ารุง 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน
วิชาการ 2560 
-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 
Protection Course 
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
กิจกรรมการเขยีนบทความวิจัย เพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
อาจารย์ ดร.กฤษติยา มูลศร ี

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 
Protection Course 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ   
เรือ่ง วิจัยรูปแบบและวิธีการบ าบัดน้ าเสีย
จากชุมชน รีสอร์ท และร้านอาหารในเขต
การท่องเที่ยวอ าเภอเขาค้อ จังหวัด 
-เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การจัดท า Reprofileของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อจัดท ารายละเอียด

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
โครงการตามจุดเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน
วิชาการ 2560 
ผศ. สุทธิสินี ถริะธรรมสรณ ์
-เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง Basic Human Subject 
Protection Course 
-เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพใน
การท าวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ”ศาสตร์และศิลปแ์ห่งการวิจัยเชิง
คุณภาพ” 
-เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ   
เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพื่อการ
ส่งออกในเขตอ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
-อบรมหลักสูตรโครงการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผลงาน 
-เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางลัดสู่
ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 
Plus” 
อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์ 

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

-เข้าร่วมปะชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6  
(The 6 Business , Economics and 
Communications International  
Conference , 2016 (BECIC2016)  ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลทา่โพธิ์  

  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์
สาย

สนับสนุน 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
-เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การจัดท า Reprofile ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อจัดท ารายละเอียด
โครงการตามจุดเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
-เข้าร่วมศึกษาดูงานด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ประจ าปี 
2560  ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
“OTOP WISDOM TO THE WORLD 
ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล สูส่ากล” ข้าง
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
-เข้าอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่ร
ใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 
อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี 
 
  สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
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ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเดน็  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

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 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
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ประเมินสามารถให้เหตุผลอธบิายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
1. มีการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคลอ้งตามกรอบ TQF  
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  โดยระบบการเปิด – 
ปิด  หลักสูตรตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วย
สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. เนื้อหาของหลักสูตรในแตล่ะรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
4. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
5. ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และมีเนื้อหาทีค่รบคลุมกว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน         
มีความลึกในวชิาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้  
6. เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุม่รายวิชามีความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสตูร  
7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด
ในรายวิชาและหลักสูตร  
8. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
9. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
10. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้
นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
11. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย 
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
12. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบัน      
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ โดยมีการควบคุมให้
นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียน  

MSMA 5.1-1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
เรื่อง ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร 
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การสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรมีการก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยยึดระบบการ
จัดการหมวดหมู่วิชาของ  ISCED (International  Standard 
Classification  Education)  เป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับการอุดมศึกษา (TQF) และปรับตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

- มีระบบและกลไกการด าเนนิงานดังนี ้
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวคิด
หลักสูตรที่จะพัฒนาตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือร่างและจัดท าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อหลักสูตรตามที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
3. จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้ความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่
คณะเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน  
4. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรไปปรับปรุง
แก้ไข 
5. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
7. เสนอหลักสูตรพร้อมมติสภามหาวิทยาลัยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรยังไมม่ีการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องได้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วในปีการศึกษา 2558  

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน x 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
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ประเดน็  

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

สอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ใหส้อดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ทีม่ีความเช่ียวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ  ก ากับ  ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
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- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมีระบบและกลไก  
การก าหนดผู้สอน 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร       
เพื่อก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนทีเ่หมาะสมกับรายวิชาที่
สอน อีกทั้งมีการส ารวจรายวิชาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตามแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
ด าเนินการพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน  ในแต่ละภาคการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและภาระงานของอาจารย์ผู้สอน  
(เอกสารหมายเลข MSMA 5.2-1-01)   และก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และมคอ.4  (เอกสารหมายเลขMSMA 5.2-1-
02)  ให้มีการก าหนดกลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) ให้แล้วเสร็จและรวบรวมจัดส่งให้กับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
       การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
       1. การวางแผนการจัดอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรตาม
แผนการสอนทีก่ าหนดใน  มคอ.2  

MSMA5.2-1-01 ระบบกลไกการวาง 
ระบบผู้สอนของสาขาการจัดการ 
MSMA5.2-1-02 บันทึกการน าส่งมคอ.3 
และ มคอ.4 ของสาขาการจัดการ ให้กับ
ส านักส่งเสริมและงานทะเบียน 
MSMA5.2-1-03 รายงานการประชุมสาขา
การจัดการครั้งที่ 4/2559วันพุธที่  ที่ 12 
ตุลาคม 2559 
MSMA5.2-1-04 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 
MSMA5.2-1-05 อบรมเสริมสร้างความรู้
ภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการ ปี
การศึกษา 2560 
MSMA5.2-1-06 ด้านทักษะแบบมี     
ส่วนร่วม  โครงการส่งเสริมจริยธรรมจิต
สาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์ใน   
ศาสนสถาน    
MSMA5.2-1-07  ด้านความสามารถใน
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       2. การจัดให้นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์คนเดิมไม่เกิน 3 
รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา และการจัดใหอ้าจารย์ผู้สอนได้สอนไม่
เกิน 3 รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา 
      3.  ผู้สอนมีความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชา และมี
ประสบการณ์การสอนและการท างานในวิชาที่สอน มีผลงานทาง
วิชาการ 
      4. ก าหนดให้ผู้สอนจัดท าประมวลการสอนให้นักศึกษาและ  
การจัดการสอนตามประมวลการสอนในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวผลการประเมินความพึงใจของ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ 
(X=4.07)  นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้มีการประชุม     
เพื่อทบทวนขั้นตอนการก าหนดผู้สอน พบว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดอาจารย์ผู้สอนและเรื่องร้องเรียนต่างๆ แต่กระบวนการเรียนการ
สอนที่สอดคลอ้งกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน มคอ. 3  ยงัระบุ
กิจกรรมไม่ชัดเจน ส าหรับแนวทางการปรับปรุงก าหนดให้แต่ละวิชา
ที่สอนควรเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมทั้ง 4  ด้าน  และ
สามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่นๆ ต่อไป (MSMA5.2-1-03)  
 
5.2.2 การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3) 
      1.  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (MSMA5.2 -1-
04)  และก าหนดการจัดส่ง มคอ.3  ภาคเรยีนที่ 1/2559 ภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จ านวน 14 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 
/2559 ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 จ านวน 12 รายวิชา ก าหนด
ก่อนการเปิดสอนตามปีการศึกษา  
       2.   การจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูล
การจัดท า มคอ. 3 ให้มีการปรับปรุงใหม่ทุกปีการศึกษา โดย
พิจารณาถึงความทันสมัยของเนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผล 
       3. มาตรฐานคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนทกุระบบใน
หลักสูตรเท่าเทียมกัน 
       จากการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ในปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรมีการประเมินระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 

การใช้เทคโนโลยี  บูรณาการเรียนการ
สอนในรายวิชานวตักรรมทางด้านการ
จัดการ โดย อ.วิไลพร วงศ์อินทร์ 
MSMA5.2-1-08 การเขียนแผนธุรกิจให้
ผู้ประกอบการในจังหวัด  เพชรบูรณ์  
อ.ปิยะวัน เพชรหม ี
MSMA5.2-1-09 รายวิชาสัมมนา 
โครงการเส้นทางสู่ความส าเร็จในธุรกิจ 
อ.ปวิตรา โคบ ารุง 
MSMA5.2-1-10 โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ณ บรษิัทอิชิตัน จ ากัด 
MSMA5.2-1-11 โครงการบริการวิชาการ
ในโครงการส่งเสริมงานบริการแก่สังคม
เพื่อบ่มเพาะต้นกล้าอาชีพ  
โดย อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห ์
MSMA5.2-1-12 รายงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของ  
ผู้สูงอายุเพื่อการถ่ายทอดสุขภาวะส าหรับ
ชุมชน  จังหวัดเพชรบูรณ ์
MSMA5.2-1-13 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนใน
ราย  วิชาการจัดการการผลิตและ
ปฏิบัติการรหัสวิชาMSMA310  
โดยอาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย 
MSMA5.2-1-14 รายงานการประชุม  
สาขาการจัดการ 
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/การด าเนินการ หลักสูตรได้ประเมินผล พบว่าอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
ได้จัดท า มคอ.3 ครบทกุรายวิชา โดยมีการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบตาม Mapping แต่มีบาง
รายวิชาไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนั้นจึงควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายในหลักสูตร (MSMA 5.2 -01 -03) และจาก
การประชุมหลักสูตร ได้มีข้อเสนอแนะใหส้่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเชิงวิชาการ 
5.2.3  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
      1.  ควบคุมให้การจัดการเรียนการสอนที่มีหลายกลุม่เรียนมี
มาตรฐานคุณภาพเท่าเทียมกัน 
  2.  การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
  3.  การส่งเสริมให้อาจารยท์ าวิจัยการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
  4.  ส่งเสรมิให้อาจารย์มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น     
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการเรียนรายวิชา การจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระหว่างเรียน 
    จากการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ในปีการศึกษา 
2559  หลักสตูรยังขาดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามกระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรจึงมีการประชุม
ทบทวนก ากับกระบวนการเรียนการสอน  ดงันั้น ในปีการศึกษา 
2560  หลักสตูรได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 
โดยเฉพาะในรายวชิาที่มีผู้สอนหลายคนให้มกีารใช้เอกสาร
ประกอบการสอนและข้อสอบชุดเดียวกัน จากผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวพบว่า รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคนได้ใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนเหมือนกัน แต่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนแตกต่างกัน เพราะมีปัจจัยสนับสนนุที่ใช้แตกต่างกัน เช่น 
สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งผลให้การออกข้อสอบไม่ได้เป็นชุด
เดียวกัน  จึงควรหาวิธีการปรับปรุงอีกต่อไป 
   นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
ส าหรับยุตศตวรรษที่  21  โดยการอบรมเสริมสร้างความรู้
ภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการ ปีการศึกษา 2560  เพือ่ให้นักศึกษา
มีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
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เพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการพูดเบ้ืองต้น ทดสอบด้านภาษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะมาปรับใช้ในการเรียน (เอกสารหมายเลข
MSMA5.2-1-05)   
  ด้านทักษะแบบมีส่วนร่วม  รายวิชา MSMA201  วิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ โดยอาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ ได้มีจัดการเรียนการ
สอน โดยให้นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมจิตสาธารณะ
และบ าเพ็ญประโยชน์ในศาสนสถาน (เอกสารหมายเลขMSMA5.2-
1-06)     
   ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  รายวิชานวัตกรรม
ทางด้านการจัดการ โดยอาจารย์วิไลพร  วงศ์อินทร์ (เอกสาร
หมายเลข MSMA5.2-1-07  ) 
    รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ โดยอาจารย์ ปิยะวัน เพชรหมี   
ซึ่งเป็นผู้สอนได้น านักศึกษาในรายวิชา MSMA309  การเป็น
ผู้ประกอบการ  จ านวน 30 คน อาสาสมัคร การเขียนแผนธุรกิจให้
ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ แผนธุรกิจเครื่องส าอาง  
แผนธุรกิจโรงแรม  (MSMA5.2-1-08) และแผนธุรกิจไร่ก านันจุล  
ท าให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการลงพื้นที่จริง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้จาก  การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน  ได้แก ่วิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีคู่มือการฝึกประสบการณ์และรายวิชา
สัมมนาที่เน้นทกัษะการส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(MSMA 5.2 -1-9) ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข
MSMA 5.2-1-10) 
5.2.4  การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน ได้แก่
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จากการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ในปีการศกึษา 2559  
มีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนฯ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ (MSMA-
01-03) 
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2. มีการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษารายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ โครงการสง่เสริมงาน
บริการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยการให้อาจารย์และนักศึกษารายวิชาการการเป็นผู้ประกอบการ
เข้าไปมีส่วนร่วม  (MSMA5.2-1-11) 

3. มีการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
โดยน าองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามหวาน อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาได้ศึกษาสภาพจริงของการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุม ประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนการผลติเพ่ือน าไปวิเคราะห์การด าเนินงาน รวมทั้งน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ นอกจากนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลในการวิจัย เรื่อง รูปแบบวิถี
ชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อการถ่ายทอดสุขภาวะส าหรับ
ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ปวิตรา โคบ ารุง       
(MSMA5.2-1-12) 

4. มีการสอดแทรกศิลปะและวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การเรียนการสอนและส่งผลตอ่การเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชา  
การจัดการการผลิต เป็นการธ ารงรักษาและสืบทอดภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประจ าชาติที่ดีงามให้ด ารงอยู่ 
ด้วยการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและเหน็คุณค่า
ของภูมิปัญญาไทย  และอนุรกัษ์ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม      
ที่สามารถชี้น าสังคมในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคมในการธ ารง
รักษาศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติให้ด ารงอยู่ โดยผู้สอนได้อธิบาย
โครงงานและมอบหมายงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ นักศึกษา
แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเรื่อง โครงงานต่ออาจารย์ แต่ละกลุ่ม    
มีการแบ่งงานและมอบหมายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ
ต่อไป และน าเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมการปฏิบัติ รหัสวิชา 
MSMA310 (โดยอาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย) บูรณาการรายวิชา     
เข้าร่วมโครงการ ประดิษฐ์กระทงไทยรวมใจศึกษากระบวนการผลิต 
เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อสืบสานความเป็นไทย 
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สร้างความสามัคคีโดยร่วมกนัประดิษฐ์กระทง เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของประเพณีลายกระทง และไดป้ฏิบัติในรายวิชาการ
จัดการผลิตและปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข(MSMA5.2-1-13) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมทบทวนกระบวนการด าเนินงาน 
พบว่า อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการแล้ว แต่ยังขาด
การบูรณาการกับรายวิชาอื่น ดังนั้นทางหลักสูตรควรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนรู้การบูรณาการเรยีนการสอนกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และควรมีการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาอื่น
เพิ่มมากขึ้น (MSMA5.2-1-14) 
และในปีต่อไปมีทางสาขาบริหารธุรกิจมีแผนการว่าจะส่งนักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันเชิงวิชาการเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์มาก
ขึ้น 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
มีการเรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร  PDCA 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน x 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3   การประเมินผู้เรียน 
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ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเดน็  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
- 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 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 มีดังน้ี 
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดระยะเวลาในการส่ง มคอ.
5 และแจ้งแบบฟอร์มการจัดท ารายงาน มคอ.5 แก่อาจารย์ผู้สอน
ทุกท่าน 
2.อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 ตามก าหนด 
3.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบจ านวน มคอ.5 ตาม
รายวิชาที่เปิดสอน หากมีอาจารย์ที่ไม่ส่ง มคอ.5 ตามก าหนด จะมี
การติดตามประสานงานไปยังอาจารย์ท่านนั้นให้ส่ง มคอ.5  
4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี  
          
           จากผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ที่พบว่า มีผู้เรียนบางส่วนที่ขาด
ความรับผิดชอบส่งงานไม่ตรงเวลา ท าให้มีนักศึกษาติด I  
            ในปีการศึกษา 2559 เมื่ออาจารย์ผู้สอนปรับกลยุทธ์การ
จัดการ เรี ยนการสอนท า ให้ผลการ เรี ยนรู้ ของนักศึกษามี
ประสิทธิภาพขึ้น (ดังรายงาน มคอ.7 หน้า 16 -17) และในปี
การศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดส่ง มคอ.5 ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยในปึการศึกษา 1/2559 ส่งวันที่ 6 
ธันวาคม 2559 และปีการศึกษา 2/2559 ส่งวันที่ 28 เมษายน 

MSMA 5.3-1-01 มาตรฐานผลการ
เรียนรู้  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ  
MSMA 5.3-1-02 ประกาศ เรื่อง ระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร 
MSMA 5.3-1-03 ประกาศคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบและกลไกการ
ประเมินผู้เรียน คณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2557 

MSMA 5.3-1-04 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลตามข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2554 

MSMA 5.3-1-05 รายงานการประชุม 
วาระเพ่ือพิจารณา ก าหนดระยะเวลาใน
การส่ง มคอ.5 และแจ้งแบบฟอร์มการ
จัดท ารายงาน มคอ.5 

MSMA 5.3-1-06 รายงาน มคอ.7 
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2560  และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นรายวิชา (Mapping) 
เช่น มีข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
และนักศึกษามีผลการเรี ยนรู้ โดยภาพรวมเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยส่ง มคอ. 7 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560      
ดังรายงาน มคอ.7  

1. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       1. ก ากับให้ผู้สอนมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
       2. การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา เช่น มีการปรับปรุงข้อสอบ
สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ สร้างเครื่องมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน 

       3. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

       4. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารบัรู้ชัดเจน เช่น 

          - ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศกึษามีส่วนรวมหรือรับรู้รวมกันตั้งแต่
แรก 

          - มีข้อมูลหลักฐานหรอืที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด 
ชัดเจน การกระจายของเกรดสะท้อนความสามารถที่แท้จรงิของ
นักศึกษาและลกัษณะของรายวิชา 

 5. การประเมินตนเองของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
พฤติกรรมหลังจากการเรียนรายวิชา โดยแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน 

          6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนในระดับรายวิชา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  

   จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ในปี

MSMA 5.3-1-08 รายงานการประชุม
สาขาวิชาการจัดการ วาระ การทวน
สอบและการพฒันาเครื่องมือประเมิน
นักศึกษา 

MSMA 5.3-1-09 รายงานการ
ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงโดยคณะกรรมการ
ทวนสอบ 

MSMA 5.3-1-10 รายงานการประเมิน
เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยนักศึกษา 

MSMA 5.3-1-11 ใบเซ็นต์ชื่อประชุม
ทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 
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การศึกษา 2558 พบว่า สาขาวิชาการจัดการมีเครื่องมือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น มีข้อสอบปรนัย ข้อสอบ
อัตนัย มีการประเมินจากแบบฝึกหัด ประเมินจากรายงาน การ
สังเกต รวมทั้งมีการวัดทักษะปฏิบัติในบางรายวิชา เป็นต้น                     
ซึ่งจากผลการประเมินของนักศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทวนสอบ 
เสนอแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 ว่าควรมีการสัมภาษณ์นักศึกษา ร่วมกับการให้
นักศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเพียงพอ
มากขึ้น  

2. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
 1. ประเมินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประเมินหลักสูตร 

 2. อาจารย์แจ้งนักศึกษาประเมินผู้สอนในระบบและแจ้ง
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประเมินหลักสูตร 

 3. นักศึกษาท าการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประเมินหลักสูตร 

    4. ก ากับและก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายงานการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5) ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ. 7) ภายใน 60 วัน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

    7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจดัท า มคอ.7 วิเคราะห์ 
learning outcome ของผู้เรียนเพื่อใช้ในจัดรายวิชาหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรส าหรับผลลัพธ์ที่ยังเห็นไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียน 

 จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ในปี
การศึกษา 2558 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับพอใจมาก และผลการ
ประเมินจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน แต่การด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวพบปัญหาด้าน
จ านวนนักศึกษาเข้าไปประเมินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์น้อย ซึ่งอาจไม่สะท้อนประสิทธิภาพการสอนที่แท้จริง 
ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรก าชับ และเช็คชื่อนักศึกษา เพื่อให้

MSMA 5.3-1-12  ระบบการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์                            
MSMA 5.3-1-13 รายงานการประชุม 
วาระเพ่ือพิจารณา  

1. แจ้งนักศึกษาเข้าประเมินการ
จัดการเรียนการสอน 

2. อาจารย์ส่ง มคอ.5 ภายใน 30 
วัน  

3. หลักสูตร ส่ง มคอ. 7 ภายใน 60 
วันเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

4. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร 

MSMA 5.3-1-14 บันทึกส่ง  มคอ. 5  
MSMA 5.3-1-15 บันทึกส่ง มคอ.7 

MSMA 5.3-1-16 ผลการประเมินจาก
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ 
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นักศึกษาเข้าไปท าการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในระบบทุกคน เพื่อจะได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 
 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน X 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ ์
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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 

 
สูตรการค านวณ 

1)  ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 
ผลการด าเนนิงาน 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน 
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในปีที่...2559.......ของการใช้หลักสูตรไว้จ านวน....5.............
ตัวบ่งช้ี  
 ผลการด าเนินงานมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน........5.........ตัวบ่งชี้   คิดเป็น
ร้อยละ .....100......  (ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมในปีที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ)  ข้อ 1- 5 ต้องผ่านทุกข้อ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนไม่
น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และอาจารย์ใน
สาขามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ตามการ
ประชุมคณาจารย ์ ดังนี้ 

- ครั้งที่ 4/59 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง   

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

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

- ครั้งที่ 5/59 วันที่ 21 ธันวาคม 

2559 

- ครั้งที่ 1/60 วันที ่17 กุมภาพันธ์ 

2560 

- ครั้งที่ 2/60 วันที่ 8 มีนาคม 2560 

- ครั้งที่ 3/60 วันที ่29 พฤษภาคม 

2560 

- ครั้งที่ 4/60 วันที6่ กรกฎาคม 2560 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรมีมคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. มีรายละเอยีดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4  

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   

รวบรวมและด าเนินการจัดส่ง มคอ.3
และ มคอ.4  ในวันที่ 22 ก.ค.2559   
ทั้งหมด 14 วิชา 

- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   

รวบรวมและด าเนินการจัดส่ง มคอ.3
และ มคอ.4  ในวันที่ 2 ก.ย.2559   
ทั้งหมด 12วิชา   

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6  

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   

รวบรวมและด าเนินการจัดส่ง มคอ.5 
และ มคอ.6  ในวันที่ 6 ธ.ค.2559   
ทั้งหมด 14 วิชา 

- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   

รวบรวมและด าเนินการจัดส่ง มคอ.5 
และ มคอ.6  ในวันที่ 28  เม.ย.2559   
ทั้งหมด 12วิชา   

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 และด าเนินการจัดส่งในวันที่ 30 พ.ค.
2560 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปกีารศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  ทั้งหมด 
7 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 26.92  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษา 2559 
 ตามรายวิชาดังนี ้
1. MSMA101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ(1/2559) 
2. MSMA201 จริยธรรมทางธุรกิจ 
(1/2559) 
3. MSMA301 การพัฒนาองค์การ 
(1/2559) 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

4. MSMA302 การจัดการองค์การ
สมัยใหม่ (1/2559)ลง (2/2559) 
5. MSMA303 การจัดการการเปลี่ยน
แป 
6. MSMA310 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ(1/2559) 
7. MSMA311 มนุษยสัมพันธ์และการ
สื่อสารในองคก์าร (1/2559) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แลว้  

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป ี2558 
ที่พบปัญหา ดงันี ้
ปัญหาที่พบ
เกี่ยวกับการ
ประเมนิผลการ
เรียนรู้ที่ราย 
งานใน มคอ.7  
ปี 2558 

การพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนในปี
การศึกษา 2559 

1. มีผู้เรียน
บางส่วนที่ขาด
ความรับผิดชอบ
ส่งงานไม่ตรง
เวลา ท าให้มี
นักศึกษาติด I  
 

อาจารย์ผู้สอน
ปรับกลยุทธ์การ
จัดการเรียนการ
สอนท าให้ผลการ
เรียนรู้ของนัก  
ศึกษามีประสทิธ ิ
ภาพขึ้น โดยมี
เครื่องมือการ
ประเมินที่หลาก 
หลายสอดคล้อง
กับจุดเน้น
รายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

(Mapping) 
2.นักศึกษา ขาด
พื้นฐานในเชิง
บริหาร 

มีการด าเนิน
โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา โดย
อบรมความรู้
พื้นฐานด้าน
บริหารธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ  

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

- - 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนไดร้ับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียน
การสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50ต่อป ี

- - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

หลักสูตรได้จัดท าประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1.การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  
ค่าเฉลี่ย 4.19 
ประเด็นที่ 2.การจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมหลกัสูตรให้กับนักศึกษา  
ค่าเฉลี่ย 4.11 
ประเด็นที่ 3.การประเมินผลการเรียนรู้
ของทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน
ครอบคลุม ค่าเฉลี่ย 4.19  

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.16    
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
4.43 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

   
  หมายเหต ุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบ่งช้ี การด าเนินงานเพิ่มเติมมากกว่าที่ก าหนดให้เพ่ิมเติมได้ ทั้งน้ีต้อง
เป็นไปตาม มคอ. 2 ของหลกัสูตร 

1)  ค านวณค่าร้อยละผลการ ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 
 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
MSMA 5.4-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 
MSMA 5.4-1-02 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 
MSMA 5.4-1-03 บันทึกส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
MSMA 5.4-1-04 บันทึกส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 
MSMA 5.4-1-05 บันทึกส่ง  มคอ.7 
MSMA 5.4-1-06 สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
MSMA 5.4-1-07 มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
MSMA 5.4-1-08 หนังสือไปราชการอาจารย์ในสาขา 

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.4 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 คะแนน  
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.4 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

 
 

X  100 
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ข้อมูลน าเข้า 
1. การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมให้แกน่ักศึกษาในสาขา 

การจัดกิจกรรม/โครงการให้แก่
นักศึกษาในสาขา ไม่ครอบคลุมและไม่
ทั่วถึงในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เสนอให้ประธานสาขา เสนอในที่
ประคณะกรรมการบริหารคณะ  
เสนอของบประมาณตามรายหัวของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่  6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ที่   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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 

- 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 
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- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ ได้ใช้ระบบ
กลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ
วิทยาการจัดการ เรื่องระบบกลไกการด าเนินงานด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ไว้ดังต่อไปนี ้

1.1 ส ารวจ/วิเคราะห์สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ที่ควรจะ
จัดให้มีก่อนการเปิดการเรียนการสอน 

1.2 จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณ
หลักสูตร หรือของคณะที่รับผิดชอบ 

1.3 แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยและ
คณะ จัดซ่อมบ ารุงหรือจัดหาเพิ่มเติม 

1.4 ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
อาจารย์ในหลักสูตร/คณะต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

1.5 น าประเด็นปัญหาหรือข้อมูลในการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เข้าปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารคณะ  

สาขาวิชาการจัดการ ได้มีผลการด าเนินการต่อสิ่ง
สนับสนุน ดังน้ี 

มหาวิทยาลัยและทางคณะมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเบื้องต้นโดยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เช่น พัสดุ จัดหา โปรเจ็คเตอร์ พร้อมติดตั้ง
ประจ าห้องเรียนทุกห้อง ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดหาเอกสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ ต ารา มี
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น มีสื่อ วารสารที่เป็นปัจจุบัน และ
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น จัดหา Wifi ความเร็วสูงที่
จัดเตรียมไว้บริการนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายอินเตอร์ เน็ตในการท างานได้ทุกจุดภายใน
มหาวิทยาลัย 

MSMA 6.1-1-01 ระบบกลไกการ
ด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
คณะวิทยาการจัดการและของสาขา  
MSMA 6.1-1-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการ 
MSMA 6.1-2-01 รูปถ่ายส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ 
MSMA 6.2-2-02 เอกสารประกอบการ
สอน, รูปถ่ายจดุบริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร  และมีห้องปฏิบัติการสาขาการ
จัดการ 1 ห้อง 
MSMA 6.1-3-01 แบบประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และ
นักศึกษา 
MSMA 6.1-4-01 ผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามความ
คิดเห็นของนักศกึษาและอาจารย์ผู้สอนของ
หลักสูต ปีการศึกษา 2558 และปี
การศึกษา 2559 
MSMA 6.1-4-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการ 
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- คณะส ารวจความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก่อนเปิดสอน 
และมี เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติการประจ าห้องคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้โปรแกรมยังมีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยสอบถามอาจารย์
ถึงสิ่งสนับสนุนที่ต้องใช้นอกเหนือจากที่เตรียมไว้ ทาง
อาจารย์เสนอ ให้เตรียม กระดาษ flipchart เพื่อใช้ในการ
ท างานกลุ่ม ปากสี การะดาษ A4 ให้เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาของโปรแกรม 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน การจัดการการศึกษาและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชา  โดยคณะกรรมการ
บริหารคณะให้มีการจัดสรรงบประมาณตามมติที่ประชุม
ของคณะกรรมการบริหารคณะ  
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ จัดท า
งบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อก าหนดเป็น
โครงการการใช้งบประมาณของสาขา  
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหน่วยกลางในการสนับสนุนหนังสือ ต ารา 
และฐานข้อมูลในการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ ยังจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร เช่น หนังสือ ต ารา 
เอกสารประกอบ  การเรียนการสอนรายวิชาในสาขาการ
จัดการ  จุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร  
และมีห้องปฏิบัติการสาขาการจัดการ 1 ห้อง  
           - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ    
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนแบบ
ท างานเป็นทีม เช่นรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ  มีการ
เชิญวิทยากรจากภายนอกและให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ
ทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลากหลาย
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รูปแบบ 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ มีการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนของสาขาปีการศึกษา 2559 
เรื่อง  ระบบและกลไกการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี และพบว่า อยาก
ให้เพิ่มสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้น ซึ่งบาง
ห้องที่ไปเรียนไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการ
สอน  
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ จึงน าผล
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558  
เข้าที่ประชุมของสาขาที่ประชุมมีมติ  ทางสาขาจัดสรร
งบประมาณเพื่อซื้อเครื่องเสียงของสาขา ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
ในสาขาและนักศึกษาสามารถน ามาใช้ได้  และมีการ
สนับสนุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนได้ที่ร้านค้า
ในมหาลัยฯ  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในสาขาและสามารถน ามา  
ใช้ได ้
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ มีการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนของสาขาในปีการศึกษา 2559  พบว่า  
นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น  โดยดูได้จากข้อเสนอแนะ
ที่นักศึกษาเสนอแนะมีค าติน้อยลง  และมีการชมมากขึ้น
จากปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
มีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  โดยมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินและมีผล
จากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ที่  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน  x 
 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2559) 
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ตัวบ่งชี้ที่  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 
ข้อมูลน าเข้า  

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
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 าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้า  
1. ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนนิการไดส้ าเร็จ 

1. การปรับปรงุพัฒนา
หลักสูตรปี 2559  

  ภายในปี 2559  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ 

บรรลุตามแผน 

2. มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

ปีการศกึษา 
2559 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ 

บรรลุตามแผน 

3. พัฒนาอาจารย์ อบรม/
ส่งเสริมการเขยีนผลงาน
ทางวิชาการ/ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
2559 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ 

มีอาจารย์ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 1 ท่าน 
และด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 1 ท่าน 

4. กิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา   

ปีการศึกษา 
2559 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ 

บรรลุตามแผน 

5. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

ปีการศึกษา 
2559 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ 

บรรลุตามแผน 

6. กิจกรรม/โครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 
2559 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ 

บรรลุตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................... 
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2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลกัสูตร 
2.1  ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 
  จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมขึ้น  มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาแกน และรายวิชาบังคับ 

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

การปรับเปลี่ยนรหัสวิชาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร  และระบบการจัดการหมวด 

กลุ่มวิชาของ ISED และมาตรฐาน ISED 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนนุ 

   ส่งเสริมให้ศึกษาต่อและส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ี

3. แผนปฏิบัตกิารใหม่ส าหรบัปี 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1. มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการอย่างน้อย 
2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 

2. พัฒนาอาจารย์ อบรม/
ส่งเสริมการเขยีนผลงานทาง
วิชาการ/ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 

3. กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 

4. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ 

ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 

5. กิจกรรม/โครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน และอิง

เกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมีผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

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 3 ข้อ 
ป.โท/ป.

เอก 11 ข้อ 
  

   ผ่านเกณฑ ์
   ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ 
ด าเนนิ  
งาน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(สกอ.2.1) 

O ค่าคะแนน
เต็ม 5 

4 คะแนน 
101.86/  

23 
4.43 

ตัวบ่งชี้ที่   2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (สกอ.2.2) 

O 
   

 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป ี

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
78.43 

3.92 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ 
ด าเนนิ  
งาน 

คะแนน 

- ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- 
ร้อยละ  

40 
ร้อยละ 

20 
 

 

- ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- 
ร้อยละ  

80 
ร้อยละ 

80 
 

 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  P 5  ระดับ 4 คะแนน 3 ข้อ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.
3.2) 

P 5  ระดับ 4 คะแนน 
 

3 ข้อ 
3 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) O 5  ระดับ 4 คะแนน 3 ข้อ 3 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย ์  
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.
4.1) 

I 
ร้อยละ 

80 
4 คะแนน 2 ข้อ 2 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ (สกอ.4.2) P    3.8 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 ป.ตรี ร้อย

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

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

1/5*100  
=20 
20/20*5
=5 

 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

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

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

1/5*100
=20 
20/60*5
=1.66 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ 
ด าเนนิ  
งาน 

คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 ป.ตรี ร้อย
ละ 20 
ป.โท ร้อย
ละ 40 
ป.เอก 
ร้อยละ 
60  

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

4/5*100
=80 

80/100*
5 = 4 

 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรญิญาเอก 

 

วิทยาศาส
ตร์และ
เทคโนโลยี
อัตราส่วน
เทา่กับ 
2.5 
วิทยาศาส
ตร์สุขภาพ
อัตราส่วน
เท่ากับ 3 
มนุษยศา
สตร์และ
สังคมศาส
ตร์
อัตราส่วน
เท่ากับ 
0.25 

วิทยาศาส
ตร์และ
เทคโนโล
ยี
อัตราส่วน
เท่ากับ 
1.00 
วิทยาศาส
ตร์
สุขภาพ
อัตราส่วน
เท่ากับ 3 
มนุษยศา
สตร์และ
สังคมศาส
ตร์
อัตราส่วน
เท่ากับ 
0.15 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์(สกอ.4.3) O 5  ระดับ 4 คะแนน 3 ข้อ 3  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.
5.1) 

P 
5 ระดับ 4 คะแนน 3 ข้อ 

3  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ 
ด าเนนิ  
งาน 

คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2) 

P 5 ระดับ 4 คะแนน 3 ข้อ 3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3) P 5 ระดับ 4 คะแนน 3 ข้อ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.5.4) 

O ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

5  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  
ตัวบ่งช้ี 6.1  สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1) P  5 ระดับ 4 คะแนน 3 ข้อ 3 
สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 

(องค์ประกอบที่ 2-6/13 ตัวบ่งชี้) 
3.32 คะแนน 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 

 

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/ไมไ่ด้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.18 4.18 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 2.93 - - 2.93 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมนิ 2.97 3.50 4.18 3.32 ระดับคุณภาพด ี
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาก าหนด 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) 
ในปีพ.ศ. 2559 
โอกาสในการพัฒนา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF)  
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) โดยใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ด าเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ 
โอกาสในการพัฒนา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงต้องกระตุ้น ให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ที่ได้รับการกับประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์
ปัจจุบันได ้
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีระบบและกลไกที่ชัดเจนและมีการการด าเนินการตาม
ระบบร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีระบบและกลไกการควบคุมดูแลนักศึกษาโดยการจัดท า
ทะเบียนประวัตินักศึกษา 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีแผนการรับเข้าและจ านวนคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 
โอกาสในการพัฒนา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จะมีการจัดการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง      
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มีส่วนร่วมแต่งตั้งการก าหนดคุณลักษณะของอาจารย์ตาม
คุณวุฒิตรงตามที่สาขาต้องการ และมีประธานหลักสูตรเป็นกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
2. อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการได้รับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. อาจารย์ในสาขาวิชาได้จัดท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
โอกาสในการพัฒนา 
อาจารย์ในสาขามีแผนในการพัฒนาอาจารย์ 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มีผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์อยู่ ในระดับ
มากขึ้นไปทุกรายวิชา 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มีการพิจารณาจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความเช่ียวชาญและภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน 
โอกาสในการพัฒนา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  น าข้อเสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์
มาพัฒนาปรับปรุงในภาคการศึกษาปรับปรุง 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต E-book 
ห้องสมุด ร่วมกับมหาวทิยาลัยฯ  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มีการจัดสรรงบประมาณเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
โอกาสในการพัฒนา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาท าสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
 

1. ............................................................ (ลายมือชื่อ)        4. .................................................(ลายมือชื่อ) 
      (นางกฤษติญา  มูลศร)ี                       (นางสาวปิยะวัน  เพชรหมี) 
 
 

2. ............................................................ (ลายมือชื่อ)        5. .................................................(ลายมือชื่อ) 
   (นางสาวสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์)                             (นายฐากูร  อนุสรณพ์าณิชกุล) 
 
 

3. ............................................................ (ลายมือชื่อ)         
   (นางสาวปุณฑริกา  สุคนธสิงห)์           

 
 

ประธานหลักสูตร 
 

       ............................................................ (ลายมือช่ือ) 
                                       (นายฐากูร  อนุสรณ์พาณชิกุล) 

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

เห็นชอบโดย 
 

       ............................................................ (ลายมอืช่ือ) 
                                    (อาจารย์ ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา) 

          คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
วันที่รายงาน............../................/............. 
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ภาคผนวก 


