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ค าน า 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ
หลักสูตรมีความตระหนัก และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การก าหนดนโยบาย พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพศึกษามากขึ้น หลักสูตรฯจึงได้ระดมความคิดเห็นและความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของหลักสูตรฯในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559       
(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม  2560) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยได้รายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น 3 ส่วน ซึ่งส่วนที่ 1จะเกี่ยวกับ ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดจ านวน 6 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หวังว่ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
หลักสูตรฯ และได้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

 

 

 

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

                  (นางปราณีต  ใจหนัก) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ก่อตั้งขึ้นในคณะวิทยาการจัดการ เมื่อ 
พ.ศ. 2536  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้คณะวิชา
วิทยาการจัดการ  เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ  มีหัวหน้าคณะวิชาเป็น
ผู้บริหารเช่นเดียวกับคณะอ่ืน ๆ  และท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม รอบที่ 
1 ในการประชุม ครั้งที่  3/2559 วันที่ 28 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2559 และรอบที่ 2 ในการประชุม ครั้งที่  
5/2560 วันที่ 25 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และท าการเปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค 
กศ.ปช. 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 5 คน  เป็น

ข้าราชการ 1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 4 คน   

 

วิสัยทัศน์ 

สร้างบัณฑิตมีคุณธรรม น าความรู้ สู่ความเป็นผู้น าด้านการตลาด 

 
ปรัชญา 

สาขาวิชาการตลาด มุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการตลาดให้มีความ
รอบรู้ มีคณุธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 

พันธกิจ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของสังคมให้มีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางด้านการตลาด และผลิตบัณฑิตให้มีความ

พร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีการ

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2559 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน         ผลการประเมิน  เทา่กับ ผ่านเกณฑ์  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต         ผลการประเมิน  เท่ากับ  3.29  ระดับดี   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา        ผลการประเมิน  เท่ากับ  3      ระดับปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์          ผลการประเมิน   เท่ากับ  3.22   ระดับปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน 

                     การประเมินผู้เรียน                        ผลการประเมิน  เท่ากับ  3.5     ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้       ผลการประเมิน  เท่ากับ  3     ปานกลาง   

 

สรุป  การด าเนินงานทางด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด คณะวิทยาการจัดการ   โดยภาพรวม 6  องค์ประกอบนั้น มีค่าคะแนนที่ 3.20 ซึ่งอยู่ใน ระดับดี 

 

 

 
                               ลงนาม ……………………..…………………………คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

                                                   (อาจารย์ ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

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

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

3. รูปแบบของหลักสูตร) 
3.1.รูปแบบ 

                       หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี 
      3.2.ภาษาที่ใช้ 
                 ภาษาไทย  
       3.4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
                        - 
 
4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด                                    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 เป็นครั้งที่ 2 

กรรมการวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร รอบท่ี 1 ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 17 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2559 

กรรมการวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร รอบท่ี 2 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 8 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2559 

สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 5 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม รอบที่ 1 ในการประชุม ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 28 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2559 

สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม รอบที่ 2 ในการประชุม ครั้งที่  
5/2560 วันที่ 25 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
       เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
                 อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การ
รับรอง/รับทราบหลักสูตร 
 
5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255...)ตามกรอบ TQF 
 ปรับปรุง (พ.ศ. 2559) ตามกรอบ TQF 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไม่ใช่หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
        หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
 

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

 

ล าดับที่ของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ที่ท าการพัฒนา/
ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1.บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2547 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

2. บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2550 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

3.บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2552 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

4.บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2555 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

5.บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.2559 ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 



 

 

8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2558 (ปีท่ีผ่านมา) 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาท าความเข้าใจเรื่องระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหลักสูตรและ
ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพให้ชัดเจน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มีการ
ท าความเข้าใจและพัฒนาระบบต่างๆให้ชัดเจน
มากขึ้น 

ควรก าหนดระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถมองเห็นการพัฒนาให้ชัดเจนว่าจะมี
คุณลักษณะอย่างไร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดมีการ
จัดโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาคุณ
ลักษะของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 
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ส่วนที ่2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 
ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
รหัสหลักสูตร   25471541100734 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตาม มคอ. 2 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ว/ด/ป 
ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

ประเภทการรับผิดชอบ 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

/ผู้รับผิดชอบ) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ นางปราณีต  ใจหนัก บธ.ม.  (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. อาจารย์ นายศิริพงษ์  เหมม่ัน บธ.ม. (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. อาจารย์ นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ บธ.ม. (การตลาด) 1 มิ.ย 2554 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4. อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 31 ส.ค. 2555 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5. อาจารย์ นายชาญชัย  สุขสกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 15 พ.ค 2544 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
 



 

 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ปัจจุบัน 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ว/ด/ป 
ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

ประเภทการรับผิดชอบ 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

/ผู้รับผิดชอบ) 
หมายเหตุ 

1. อาจารย์ นางปราณีต  ใจหนัก บธ.ม.  (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. อาจารย์ นายศิริพงษ์  เหมม่ัน บธ.ม. (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. อาจารย์ นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ บธ.ม. (การตลาด) 1 มิ.ย 2554 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4. อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 31 ส.ค. 2555 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5. อาจารย์ นายชาญชัย  สุขสกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 15 พ.ค 2544 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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3. แสดงประวัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 

3.1  ชื่อ-สกุล  นางปราณีต  ใจหนัก 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  บธ.ม (การตลาด) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ประสบการณ ์ การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 13 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับการตลาด เช่น การจัดการการตลาด กลยุทธ์การตลาด  เป็นต้น 
และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหน้าที่อยู่ในฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีท่ีจบการศึกษา ชือ่หลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2559 บธ.ม. (การตลาด) บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

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

ปริญญาตรี 2544 บธ.บ. (การตลาด) บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1.การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่นา น าเสนอแบบบรรยาย  ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 
และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

0.2 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

  



 

 

3.2 ชื่อ-สกุล  นายศิริพงษ์  เหมม่ัน 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด   บธ.ม. (การตลาด) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 17 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับ การจัดการราคาและก าไร การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
และเป็นอาจารย์ด้านกิจการนักศึกษา 
 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีท่ีจบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2547 บธ.ม. (การตลาด) บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

ปริญญาตรี 2543 บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

- - - 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 
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3.3  ชื่อ-สกุล   นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  บธ.ม. (การตลาด) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 8 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับการตลาด เช่น การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
กระจายสินค้า โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการตลาด  เป็นต้น และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหน้าที่อยู่ในฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีท่ีจบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2559 บธ.ม. (การตลาด) บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาโท 2552 บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์) บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตรี 2549 ศศ.บ.จิตวิทยาอุตสาหกรรม ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านหนองราง

ช้าง ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

0.2 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

  



 

 

3.4  ชื่อ-สกุล   นางแก้วตา  ผิวพรรณ 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 ประสบการณ์ การท าการสอน ประสบการณ์สอน 5 ปี โดยสอนในรายวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาวะผู้น า เป็นต้น 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีท่ีจบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2558 บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปริญญาโท 2551 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี 2543 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ต าราวิชาการจดัการผลติภัณฑ์และราคา

ในการจัดการเรียนการสอน 

น าเสนอแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พุทธ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย” 

0.2 

2. การจัดการด้านการผลิตที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขาย

ตรงสินค้าสมุนไพรภายใต้ช่ือสยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร ์

น าเสนอแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” 

0.2 

3. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลติมะม่วงน้ าดอกไมเ้พื่อการส่งออกใน

เขตอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบรูณ ์

น าเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

0.2 

4. การศึกษาเจตคติต่อการเรยีนวชิาการจัดการธรุกิจส าหรับนักการตลาดของ

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

น าเสนอแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 
12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

0.2 
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5. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ่การใช้ต าราวิชาการจดัการผลติภัณฑ์และราคา

ในการจัดการเรียนการสอน 

น าเสนอแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 
หัวข้อ: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 

0.2 

6. การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลสิงของเกษตรกรผูป้ลูกถั่วลิสงใน

จังหวัดมุกดาหาร 

น าเสนอแบบบรรยายภาคภาษาอังกฤษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ “Book of abstracts” The third national and 
international conference on quality in management and 
innovation. 

0.8 

 
จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.5    ชื่อ-สกุล   นายชาญชัย  สุขสกุล 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด   บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ประสบการณ์  การท าการสอน  ประสบการณ์การสอน 15 ปี โดยสอนในรายวิชาที่เก่ียวกับการตลาด เช่น หลักการตลาด จริยธรรมทางการตลาด  เป็นต้น 
และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหน้าที่อยู่ในฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีท่ีจบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2542 บธ.ม (บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี 2526 วท.บ. (เคมี) วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1.บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง 

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

น าเสนอแบบบรรยาย  
ในงานการประชุมระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณา

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

ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

0.2 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 
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4. อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ 

ว/ด/ป 
ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

1. อาจารย์ นางปราณีต  ใจหนัก บธ.ม.  (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - 
2. อาจารย์ นายศิริพงษ์  เหมม่ัน บธ.ม. (การตลาด) 1 เม.ย 2552 - 
3. อาจารย์ นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ บธ.ม. (การตลาด) 1 มิ.ย 2554 - 
4. อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 31 ส.ค. 2555 - 
5. อาจารย์ นายชาญชัย  สุขสกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 15 พ.ค 2544 - 

 

 

 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  

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

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

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5  คน และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น  พร้อมทั้ง
ประจ าหลักสูตรนี้ตลอดปีการศึกษา  2559  (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. นางปราณีต  ใจหนัก บธ.ม. (การตลาด) 
2. นายศิริพงษ์  เหมม่ัน บธ.ม. (การตลาด) 
3. นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ บธ.ม. (การตลาด) 
4. ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
5. นายชาญชัย  สุขสกุล บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 

 

MSMK-01-1.1-01 มคอ2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
2. คุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  จ านวน 5 คน  

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

1. นางปราณีต  ใจหนัก บธ.ม. (การตลาด) 
2. นายศิริพงษ์  เหมม่ัน บธ.ม. (การตลาด) 
3. นางสาวณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ บธ.ม. (การตลาด) 
4. ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
5. นายชาญชัย  สุขสกุล บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 

 

MSMK-01-1.1-02 มคอ2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด 

11.  การปรับปรุง
หลั กสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร สาขาวิชาการตลาด มีการด าเนินการ การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ฉบับปรับปรุงหลักสูตรปี 2559 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้    

1) การปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย   
2) การปรับปรุงหน่วยกิตให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชา 

และการจัดการเรียนสอนในรูปแบบปฏิบัติ มีการปรับปรุงหน่วยกิตให้สอดคล้อง  
3) การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยการกระจายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ  

           4) การเพิ่มและปรับรวมรายวิชาให้ทันสมัย 

MSMK-01-1.1-03  มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 
MSMK-01-1.1-04 รายงานการประชุมสภาที่
อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร รอบท่ี 1 
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 เดือน  เมษายน พ.ศ. 
2559 และ รอบท่ี 2 ครั้งที่  5/2560 วันที่ 25 
เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน    ได้แก่ ข้อ 1 , 2 , และ 11  



 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
หมายเหตุ  ป.ตรี  3 ข้อ  ได้แก่ ข้อ 1 , 2  และ 11                                  สรุปผลการด าเนินงาน 

              ป.โท / ป.เอก 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 – 11             ตัวบ่งช้ี  1.1   การก ากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

                          ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3 3 ผ่านการประเมิน  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
3    
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลน าเข้า 

 
1. ข้อมูลนักศึกษา 
  ปีการศึกษาที่รับเข้า 2554  ถึง ปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2559 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเขา้ 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่/ปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

(จ านวน นศ.ปีสุดท้าย X 
100/จ านวน นศ.ปีที่

รับเขา้) 

2554 2555 2556 2557 2558  2559 

2556   45 45 45 34 75.56 

2557    42 42 21 50 

2558     36 31 86.11 

2559      37 100 

 
หมายเหตุ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 59 จ านวนรับเข้า 37 คน คงเหลือ 36 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 58 จ านวนรับเข้า 36 คน คงเหลือ 31 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 57 จ านวนรับเข้า 42 คน คงเหลือ 21 คน  
                      (มีผู้จบการศึกษาไปแล้วจากการยกเว้นรายวิชา) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 56 จ านวนรับเข้า 45 คน คงเหลือ 34 คน  

                              (มีผู้จบการศึกษาไปแล้วจากการยกเว้นรายวิชา) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
สาเหตุที่ท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 57 คงเหลือน้อยเพราะมีผู้จบ

การศึกษาไปแล้วจากการยกเว้นรายวิชา 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

องค์ประกอบท่ี 2   บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการค านวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  
 
ข้อมูลประกอบ  
 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูล จ านวน 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 9 
ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  21.43 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 42 

ผลการด าเนินงาน 
   
คะแนนที่ได้ =  

 
 

หลักฐานการด าเนินงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

MSMK-02-2.1-01 ตารางแสดงคะแนนผลการประเมินจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 21.43 2.38  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4    

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 
21.43 

=  2.38 
9 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1.  ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน  

(ปีการศึกษา) 
ปี 2559 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 42 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 34 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
14 

4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 6 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3 

 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 
7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

 8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

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


 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ค านวณคา่ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 
2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  

 
คะแนนที่ได้ = 3.23 
 
หลักฐานการด าเนินงาน 

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

การศึกษาในปีการศึกษา 2558 ตามเงื่อนไขของ สกอ. จ าแนกตามคณะ/สาขา 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 64.52 3.23 X 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80    
 
 
 

 
20 

X 100 = 64.52 
31 

 
64.52 

X 5 
100 
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องค์ประกอบที่  3   นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

ประเด็น  
- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- 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 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาของสาขา โดยมีความสอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัย 
เ รื่ อง  ระบบและกลไกการรับ เข้ านั กศึกษา ปีการศึ กษา 2559        
(MSMK-03-3.1-01)  โดยมีระบบและกลไกของหลักสูตร ดังนี้       
 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

1) หลักสูตรประชุมก าหนดจ านวนการรับเข้านักศึกษา  
2) ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาตามคุณสมบัติที่หลักสูตร

ก าหนดตาม มคอ.2 คือ 
- ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเท่า  
- ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศของ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3) ก าหนดอาจารย์เพ่ือด าเนินการคุมสอบและสอบสัมภาษณ์ 
4) ประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตร 
5) ด าเนินการจัดการสอบและประกาศผลสอบ โดยจัดท าตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
6) สัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน 
7) นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายงานตัว 
8) ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
9) ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

MSMK-03-3.1-01 
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องระบบ
และกลไกการรับนักศึกษา  
MSMK-03-3.1-02 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
8/2558 เรื่องแผนดารรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2559 
MSMK-03-3.1-03 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ
คัดเลือกนักศึกษา 
MSMK-03-3.1-04 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
1/2559 เรื่องการก าหนดแนว
ทางการสัมภาษณ์นักศึกษา 
MSMK-03-3.1-05 
ข้อมูลการรับนักศึกษาจากสสว. 
MSMK-03-3.1-06 
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
MSMK-03-3.1-07 
ข้อมูลการรับนักศึกษาจากสสว. 
MSMK-03-3.1-08 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
7/2559 เรื่องการทบทวนและ
ประเมินกระบวนการรับเข้า
นักศึกษา 
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10) ปรับปรุง / พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 

ผลการด าเนินงาน 
          หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในการประชุ มส าขาครั้ ง ที่  8 / 2558  วั นที่  3  สิ งห าคม  2558          
(MSMK-03-3.1-02) เกี่ยวกับการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559  เรื่อง 
ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา  โดยได้มีการประชุมเพ่ือก าหนด
จ านวนการรับนักศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรได้มีมติก าหนดจ านวนนักศึกษา 
70 คน โดยแบ่งเป็น 
 
        -  ห้อง ม.6/ปวช 35 คน แบ่งเป็นเป็น รอบเด็กดีมีที่เรียน 10 คน  
           รอบสิทธิพิเสษ 10 คน และรอบทั่วไป 15 คน   
        -  ห้อง ปวส. 35 คน แบ่งเป็น รอบสิทธิพิเศษ 10 คน รอบทั่วไป  
           25 คน 
และก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเพ่ือน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร
นักศึกษาโดยเป็นเกณฑ์ตาม มคอ.2 ของหลักสูตร   และมติในที่ประชุม
หลักสูตรได้มีการก าหนด อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก และ อาจารย์ณัฐณิชา  
อินทร์เพ็ญ (MSMK-03-3.1-03)  ด าเนินการคุมสอบ และก าหนดให้ 
อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งในที่ประชุม
ได้มีการก าหนดแนวทางในการสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือให้เป็นเกณฑ์และ
มาตรฐานเดียวกัน (MSMK-03-3.1-04)  โดยนักศึกษาต้องผ่านการสอบ
ข้อเขียนตามระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และการสอบ
สัมภาษณ์ทางวิชาการและความสนใจของนักศึกษา เช่น ความรู้ทั่วไปด้าน
การตลาด ความคล่องแคล่ว ฉะฉานในการตอบสัมภาษณ์ ความกล้า
แสดงออก เพ่ือเน้นทักษะการน าเสนอและทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่คาดหวังของนักศึกษาที่จะรับเข้ามา
ในหลักสูตรและมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านฝ่ายแนะแนวของคณะ 
โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 35 คน 
(MSMK-03-3.1-05) ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่หลักสูตร
ก าหนด และหลักสูตรได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศและการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 24  กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาม
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตร  (MSMK-03-3.1-06)  

 
MSMK-03-3.1-09 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
9/2558 เรื่องการปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษา 
MSMK-03-3.1-10 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินกระบวนการด าเนินงาน       
       ในการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 
(MSMK-03-3.1-08) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อทบทวนและประเมินกระบวนการรับเข้านักศึกษา และพบว่า
การแนะแนวจากทางมหาวิทยาลัยท าให้เด็กมีความสนใจในหลักสูตรแต่ยัง
ไม่เพียงพอตามแผนการรับของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร
ยังไม่ดีเท่าที่ควร และระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ยังน้อยเกินไป 
 
การปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน 
       หลักสูตรพิจารณาในที่ประชุมสาขา ครั้งที่ 9/2559 (MSMK-03-
3.1-09) ถึงเหตุผลที่จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้ โดยได้รับจ านวน 32 คน เพราะกระบวนการเดิมมีการ
ประชาสัมพันธ์น้อย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติในทีประชุมให้
มีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559  โดยเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เช่น การท าแผ่นพับโบร์ชัวร์ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือขยายช่องทางการรับรู้ให้มาก
ขึ้น และเพ่ิมระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ให้นานขึ้น  จึงท าให้มี
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนเป็น 35 คน  (MSMK-03-3.1-10) 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
        หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้า
กับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสามารถใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 
 
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
         1) หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         2) แต่งตั้งอาจารย์ดูแลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ 
            การศึกษา 

MSMK-03-3.1-11 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2559 เรื่องการวางแผนจัด
โครงการเตรียมความพร้อม 
 
MSMK-03-3.1-12 
โครงการเตรียมความพร้อมคณะ
วิทยาการจัดการ 
MSMK-03-3.1-13 
โครงการเตรียมความพร้อม
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         3) ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
         4) ประเมินผลการจัดโครงการและประเมินกระบวนการเตรียม 
             ความพร้อมนักศึกษา 
         5) ปรับปรุงกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการตลาดได้มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 (MSMK-
03-3.1-11) เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  1 โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ดูแลการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา โดยร่วมกับคณะ
วิทยาการจัดการ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 (MSMK-03-3.1-12) เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในภาพรวม ถึงบริบทคณะ กฎ 
ระเบียบ ข้อมูลเบื้องต้นที่นักศึกษาต้องทราบ รวมถึงมีการประชุม
ผู้ปกครองให้ทราบข้อมูลในการจัดการเรียนของคณะวิทยาการจัดการและ
ของสาขา พร้อมทั้งได้พบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือท า
ความรู้จักและจัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา  
      และทางสาขาได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดโดยเฉพาะ โดยโครงการจัดขึ้นในวันเดียวกัน มี
วัตถุประสงค์และกิจกรรมดังนี้ (MSMK-03-3.1-13) 

1) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของสาขา ขั้นตอนการ
เรียน วิชาเรียนแต่ละชั้นปี การเทียบโอน สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักศึกษา ท าความรู้จักกับอาจารย์และรุ่นพ่ี   

2) เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านการตลาด  ศัพท์ทางการตลาด
เบื้องต้น แหล่งข้อมูลที่จ าเป็นในการน ามาศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากข้อเสนอแนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีที่
แล้ว และทางหลักสูตรเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษาได้ดี การปรับพ้ืนฐานนับว่ามีความส าคัญมาก 
เพราะนักศึกษาที่เข้ามามีพ้ืนทางความรู้ทางวิชาการที่ไม่เท่ากัน 
บรรยายโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3) มีการจัดกิจกรรมรุ่น พ่ีพบรุ่นน้อง เ พ่ือให้รุ่นน้องได้รับฟัง
ประสบการณ์ในการเรียนโดยตรงจากรุ่นพ่ี เป็นการสร้างความ

สาขาวิชาการตลาด 
MSMK-03-3.1-14 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
9/2559 แจ้งผลการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อม 
MSMK-03-3.1-15 
แบบสรุปผลการประเมินการจัด
โครงการเตรียมความพร้อม 
MSMK-03-3.1-16 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560 เรื่องการวางแผนจัด
โครงการเตรียมความพร้อมปี
การศึกษา 2560 
MSMK-03-3.1-16 
โครงการเตรียมความพร้อม      
ปีการศึกษา 2560 



 

 

มั่นใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี และเพ่ือเป็นการ
สร้างความสามัคคีภายในสาขาอีกด้วย 
 

การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
        หลักสูตรวิชาการตลาด  มีการประชุมสาขาในวันจันทร์ที่  5 
กันยายน 2559  ครั้งที่  9/2559 (MSMK-03-3.1-14)  เ พ่ือสรุปผล
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนให้กับ
นักศึกษาใหม่ จากแบบประเมินกิจกรรม (MSMK-03-3.1-15) พบว่าผล
การประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  อีกทั้งนักศึกษามีข้อเสนอแนะว่า
มีความกังวลทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน ดังนั้น หลักสูตรจึงมีมติที่ประชุมให้มีการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ส าหรับนักศึกษาปี 2560 โดยเน้นทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษทางการตลาด การออกเสียงที่ถูกต้อง 
และความรู้เบื้องต้นทางการตลาด เช่น บทบาทแห่งการตลาดในปัจจุบัน
และความรู้พ้ืนฐานทางภาษาที่จ าเป็นทางการตลาด  
 
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
       จากผลการด าเนินงานด้านการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบว่า  นักศึกษามีข้อเสนอแนะ
อยากให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการศัพท์เฉพาะทางด้านการตลาดและ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดเพ่ือให้มีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น 
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงมีมติที่ประชุมให้มีการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ส าหรับนักศึกษาปี 2559 โดย
เน้นทักษะด้านความรู้เบื้องต้นทางการตลาด โดยมีกิจกรรม เช่น บรรยาย
บทบาทแห่งการตลาดในปัจจุบันและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นทางการตลาด 
ซึ่งมีการจัดโครงการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และเพ่ือให้เกิดการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด จึงมีการประชุมสาขา
ครั้งที่ 5/2560 (MSMK-03-3.1-16)เพ่ือวางแผนด้านการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนส าหรับนักศึกษา เพ่ือให้การจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2560 ครอบคลุมกับข้อเสนอแนะของ
นักศึกษารวมไปถึงสามารถน าปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น 
หลักสูตรจึงมีมติที่ประชุมให้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
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ศึกษา ส าหรับนักศึกษาปี 2560โดยเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้
ภาษาอังกฤษทางการตลาด การออกเสียงที่ถูกต้อง และความรู้เบื้องต้น
ทางการตลาด เช่น บทบาทแห่งการตลาดในปัจจุบันและความรู้พ้ืนฐาน
ทางภาษาที่จ าเป็นทางการตลาด ที่ประชุมมีมติให้เ พ่ิมการวัดและ
ประเมินผลความรู้เบื้องต้นด้านภาษาอังกฤษและความรู้เบื้องต้นทาง
การตลาด เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับพ้ืนฐานทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษและความรู้ทางการตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ในโครงวันที่ 
13-14 กรกฏาคม 2560 โดยมีวัดผลและการบรรยายทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ และ ด้านความรู้เบื้องต้น
ทางการตลาดโดย อาจารย์ศิริพงษ์ เหมมั่น (MSMK-03-3.1-17) ผลจาก
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมคือนักศึกษามีผลการสอบหลังการ
อบรมที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการออกเสียง มีความมั่นใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ในรายวิชาหลักการตลาด เป็นต้น 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 4 3  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้(ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 
   

 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ประเด็น  
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- 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 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี     
 
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
         หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มีการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี โดยมี
ระบบและกลไกในการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1) ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผนการดูแลและให้
ค าปรึกษานักศึกษาตลอดตลอดการเรียนใน
หลักสูตร 

2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ดูแลต่อเนื่องจน
ส าเร็จการศึกษา 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ ดูแล ติดตาม เรียก
ประชุมนักศึกษาในที่ปรึกษา  ชี้แจงเรื่องต่างๆ 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา เช่น สมุดบันทึก
บัณฑิตดี กิจกรรม และข้อมูลการให้ค าปรึกษา
ต่าง ๆ  

4) อาจารย์ที่ปรึกษาประกาศตารางเวลาในการให้
ค าปรึกษา และช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์  

5) ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงาน 
6) ปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน 

 
 

MSMK-03-3.2-01 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2559 เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
MSMK-03-3.2-02 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
MSMK-03-3.2-03 
ตารางเวลาการให้ค าปรึกษา 
MSMK-03-3.2-04 
สมุดบันทึกเด็กดี 
MSMK-03-3.2-05 
ระเบียนประวัตินักศึกษา 
MSMK-03-3.2-06 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560 เรื่องการประเมิน
กระบวนการดูแลนักศึกษา 
MSMK-03-3.2-07 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560 เรื่องการปรับปรุง
กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษา
นักศึกษา 
 
 
 
 



 

 

ผลการด าเนินงาน 
          ในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา ทางหลักสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกของสาขา โดยประชุมเ พ่ือก าหนดแนวทางในการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในปี 2559 เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและ
ส่งผลดีต่อนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ในการประชุมสาขาวิชาการตลาด 
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559  (MSMK-03-3.2-01)  
โดยมติที่ประชุมได้มีการก าหนดให้ อาจารย์ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 ชั้นปีที่ 1  ส่วนในชั้นปี
อ่ืนๆให้อาจารย์ที่ปรึกษาท่านเดิมดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
- อาจารย์ศิริพงษ ์เหมมั่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 
- อาจารย์ปราณีต ใจหนัก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 
- อาจารย์ชาญชัย สุขสกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4        
           โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน การเทียบโอน ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ  
ปัญหาทางการเรียน ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม การ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชา รวมถึงปัญหาชีวิตส่วนตัว เป็นต้น เพ่ือ
ลดปัญหาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด และยังเป็น
การส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยดูแลต่อเนื่องจนส าเร็จ
การศึกษา โดยนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ส่วนใหญ่
ที่มาขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นนักศึกษาที่มีการยกเว้นรายวิชา
ทั้ง 4 ชั้นปี ทั้งที่ย้ายมาจากสาขาอ่ืนและเป็นนักศึกษาสวม
หลักสูตรซึ่งเรื่องที่นักศึกษาจะเข้ามาขอพบเพ่ือขอรับค าปรึกษาจะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชา การเพ่ิมและการถอน
รายวิชา   
          และทางหลักสูตรได้สร้างช่องทางการให้ค าปรึกษาส าหรับ
นักศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสิ้น 4 ช่องทาง คือ  
     ช่องทางที่ 1 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา (MSMK-03-3.2-02)  ก าหนดให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน นักศึกษาสามารถสอบถามข้อ
สงสัย หรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เช่น ลงทะเบียนเรียน ปัญหา
ทางการเรียน ผลการเรียน หรือแนวทางการประกอบอาชีพได้ ซึ่ง
จากการที่ได้ด าเนินงานมานี้พบว่าช่องทางนี้ประสบความส าเร็จ 
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ท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาได้ และที่ประชุมมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีเมื่อ
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษานักศึกษาเรียบร้อยแล้วต้องน าเรื่องแจ้ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาร่วมกัน 
     ช่องทางที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาประกาศตารางเวลาในการให้
ค าปรึกษา และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง
สาขาวิชา (MSMK-03-3.2-03) 
      ช่องทางที่ 3 หลักสูตรได้มีการจัดมุมให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ 
เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยได้เข้ามาสอบถามข้อสงสัย 
และจัดท าระเบียนประวัติเพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (MSMK-03-
3.2-04) 
       ช่องทางที่ 4 เป็นช่องทางที่เพ่ิมขึ้นจากข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลในรอบปีการศึกษา 2558 โดยหลักสูตรได้มีการจัดท า
เพจสาขาวิชาการตลาด บน Facebook ขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลางใน
การกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น เรื่องทุน 
กยศ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและคณะ การจัด
กิจกรรมของสาขา  และเพ่ือเป็นช่องทางที่นักศึกษาสามารถติดต่อ 
สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทั้งจากอาจารย์และจากรุ่นพ่ี ซึ่งนับว่าเป็น
ช่องทางที่นักศึกษาพึงพอใจและใช้บริการอย่างมาก (MSMK-03-
3.2-05) 
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
            หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการด าเนินงานโดย มี
การประชุมสาขา ครั้งที่5/2560 วันที่24 พฤษภาคม 2560      
(MSMK-03-3.2-06) เพ่ือประเมินผลกระบวนการการด าเนินงาน
ด้านการให้ค าปรึกษา ที่ประชุมพบว่าหลังจากท่ีเพ่ิมช่องทางการให้
ค าปรึกษาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ นักศึกษามีความพึง
พอใจในกระบวนการด าเนินงานมากขึ้น เข้ามาใช้บริการมากขึ้น 
โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะเข้ามาถามเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เรื่องทุนการศึกษา รวมไปถึงปัญหาในการเรียนการสอนต่างๆอีก
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
       มติในที่ประชุมสาขาครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 
2560 (MSMK-03-3.2-07)  เรื่องการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้
ค าท่ีปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
ต้องการที่จะพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จึงมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี มีการเข้าพบนักศึกษาให้
บ่อยขึ้น โดยมีการก าหนดวันเข้าพบให้ชัดเจน เพ่ือพูดคุย แนะน า 
สั่งสอนทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัว เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
        หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มีการด าเนินงานตามระบบ
กลไกของสาขาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1) ประชุมหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

2) ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3) ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงาน 
4) ปรับปรุงผลกระบวนการการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 
         หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดได้มีการประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 7/2559 
วันที่ 6 กรกฏาคม 2559 (MSMK-03-3.2-08) หลักสูตรมีการ
ก าหนดรายวิชา /กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกันโดยใช้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์และนักศึกษาในปีที่ผ่านมา 
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนซึ่งเป็นไปตามตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยแผนจะแบ่งตามทักษะการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-03-3.2-08 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
7/2559 เรื่องการวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
MSMK-03-3.2-09 
โครงการแม็คโครมิตรแท้โชว์ห่วย 
MSMK-03-3.2-10 
โครงการศึกษาดูงานปีการศึกษา 
2559 
MSMK-03-3.2-11 
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ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่1.กลุ่มวิชาหลัก    
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และ4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
        หลักสูตรได้มีการด าเนินงานด้านการส่ง เสริมพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 โดยผลจากการด าเนินงานทาง
หลักสูตรได้มีการจัดโครงการและสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ใน
รายวิชาที่มีความสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาหลัก 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
ในกลุ่มวิชาหลัก ทางหลักสูตรได้มีการจัดโครงการเพื่อ
เสริมทักษะ อาทิ 
 
 

- โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย  (MSMK-03-3.2-09) 
เป็นโครงการที่ทางแม็คโครได้ด าเนินการร่วมกันกับ
สาขาวิชาการตลาด โดยเจ้าหน้าที่ของแม็คโครจะเข้ามา
ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานร้านค้าปลีกและให้
นักศึกษาตั้งทีมแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีกใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดตามความรู้ที่ได้เรียนมา ซึ่งส่งผลให้
นักศึกษามีความรู้จากการปฏิบัติงานจริง ลงพ้ืนที่จริง พบ
ปัญหาจริง และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง ส่งผลให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการตลาดค้า
ปลีกมากขึ้น  

- โครงการศึกษาดูงานประจ าปี 2559 (MSMK-03-3.2-10) 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโครงการชั่งหัวมัน โครงการใน
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรียนรู้ถึงกระบวนการการท าตลาดใน
องค์กรชั้นน าของเมืองไทย และน าไปปรับใช้ในการท างาน
ในอนาคต 
 

โครงการสัมมนาทางการตลาด 
MSMK-03-3.2-12 
โครงการ Haier 2016 
MSMK-03-3.2-13 
กิจกรรมการตลาดหัวใจไทย 
MSMK-03-3.2-14 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านการตลาด 
MSMK-03-3.2-15 
โครงการแม็คโครมิตรแท้โชว์ห่วย 
MSMK-03-3.2-16 
โครงการสัมมนาทางการตลาด 
MSMK-03-3.2-17 
มคอ 3 วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ 
MSMK-03-3.2-18 
โครงการศึกษาดูงานประจ าปี
การศึกษา 2559 
MSMK-03-3.2-19 
โครงการสัมมนาทางการตลาด 
MSMK-03-3.2-20 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560 เรื่องการประเมินผล
กระบวนการด าเนินงาน 
MSMK-03-3.2-21 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560  เรื่องการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

- โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ทาง
การเงิน Cryptocurrency สกุลเงินดิจิตอลเปลี่ยน
โลก”(MSMK-03-3.2-11) 
เป็นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทาง
การตลาด โดยให้นักศึกษาก าหนดประเด็นที่น่าสนใจทาง
การตลาด และด าเนินโครงการจัดสัมมนาให้ความรู้
นักศึกษาสาขาการตลาดและนักศึกษาสาขาอ่ืนๆที่สนใจ 
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีและกระบวนการในการค้นคว้า 
การหาข้อมูลทางการตลาด การด าเนินการจัดสัมมนา 
รวมทั้งได้รับความรู้จากวิทยาการที่มีประสบการณ์ 

- โครงการ Haier Campus tour 2016 ครั้งที่ 7   
(MSMK-03-3.2-12) 
โครงการที่จัดขึ้นโดยบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย และ
สาขาวิชาการตลาด เพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษาถึงวิธีใน
การสร้างตราสินค้า การท าการตลาดระดับโลก และ
เทคนิคการท าการตลาดที่น่าสนใจ โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยาการจากบริษัท ไฮเออร์ ประเทศไทยที่มีรู้และความ
เชี่ยวชาญในการท าการตลาด จึงท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง 
 

 
2. กลุ่มทักษะและอาชีพ 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ทางหลักสูตรได้มีการจัด
โครงการเพื่อเสริมทักษะ อาท ิ

- กิจกรรม “การตลาดหัวใจไทย” ในรายวิชาการจัด
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (MSMK-
03-3.2-13) 
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมทางการตลาดโดยใช้รูปแบบการจัดแบบรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
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ไทยไปพร้อมกับการเรียนรู้การจัดกิจกรรมและการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  

- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาการตลาด 
(MSMK-03-3.2-14) 
นักศึกษาชั้นปีที่  4  ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ 
หน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือเป็นการฝึกการท างาน
จริงกอ่นจะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

- โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย(MSMK-03-3.2-15) 
นักศึกษามีความรู้จากการปฏิบัติงานจริง ลงพ้ืนที่จริง พบ
ปัญหาจริง และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง ส่งผลให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการตลาดค้า
ปลีกมากข้ึนและสามารถน าไปปรับใช้ได้ในอนาคต 

 
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

- โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ทาง
การเงิน Cryptocurrency สกุลเงินดิจิตอลเปลี่ยนโลก” 
(MSMK-03-3.2-16) 
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการท างาน 
การตลาดที่ส าคัญในปัจจุบันเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน 

- กิจกรรม “Product for the future” ในรายวิชา
วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์(MSMK-03-3.2-17) 
นักศึกษาได้มีการค้นคว้านวัตกรรมการออกแบบสินค้า 
เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือน าไปต่อยอดใน
การท าธุรกิจในอนาคต 
 
 

- โครงการศึกษาดูงานประจ าปี 2559 (MSMK-03-3.2-18) 
นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมในการท างานในองค์กรชั้นน า 
จากสถานที่จริง ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจระบบการ
ท างานมากข้ึน 
 



 

 

4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

- โครงการสัมมนาทางการตลาด เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ทาง
การเงิน Cryptocurrency สกุลเงินดิจิตอลเปลี่ยนโลก” 
(MSMK-03-3.2-19) 
นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี 
จากการค้นคว้าประเด็นทางการตลาด การน าเสนอที่มี
ความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้งานมี
ประสิทธิภาพ 

 
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
           จากการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมสาขา ในครั้งที่ 
5 /2560  วั นที่  24  พฤษภาคม 2560  (MSMK-03-3.2-20) 
หลักสูตรร่วมกันพิจารณาประเมินผลกระบวนการในการจัดการ
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของสาขา พบว่าในภาพรวมของสาขา นักศึกษามีความสนใจ
และตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้
นักศึกษามีความเข้าใจบทเรียนในห้องเรียนมากขึ้น กล้าคิด กล้า
แสดงออก โดยมีผลปรากฏใน มคอ 5 ของรายวิชาและจากการ
พิจาณาร่วมกันในที่ประชุม  
 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
      จากผลการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2559 
(MSMK-03-3.2-21) พบว่ากระบวนในการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ส่งผลดีต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา แต่ทางหลักสูตรยังไม่สามารถจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ยังมีจ านวนกิจกรรมที่น้อย และเห็นว่าในปีการศึกษาต่อไปควรเพ่ิม
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นอีกเพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่ง
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ต่อไปได้ทั้ ง ในการเรี ยนและใน
ชีวิตประจ าวัน 
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*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
3.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 4 3  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้(ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
3.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ประเด็น  
- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

ผลการด าเนินงาน 
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การคงอยู่ของนักศึกษา 
    การคงอยู่จากข้อมูลนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559  

 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 / 
ชั้น

ปี 

(1
) จ

 าน
วน

นัก
ศึก

ษา
ที่เ

ข้า
ศึก

ษา
 

(2
) จ

 าน
วน

นัก
ศึก

ษา
คง

อย
ู่ 

(2
)/(

1)
 %

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าค

งเห
ลือ

 

ผล
กา

รเป
รีย

บเ
ทีย

บก
ับป

ีกา
รศ

ึกษ
า

ก่อ
นห

น้า
 

25
56

 

ปี4 0 0 0.00% - 

ปี3 0 0 0.00% - 

ปี2 60 44 73.33% - 

ปี1 49 41 83.67% - 

รวม 109 85 77.98% - 

25
57

 

ปี4 0 0 0.00% - 

ปี3 53 33 62.26% ดีขึ้น 

ปี2 52 50 96.15% ดีขึ้น 

ปี1 41 63 153.66% ดีขึ้น 

รวม 146 146 100.00% แย่ลง 

25
58

 

ปี4 60 33 55.00% ดีขึ้น 

ปี3 49 35 71.43% ดีขึ้น 

ปี2 72 52 72.22% แย่ลง 

ปี1 58 55 94.83% แย่ลง 

รวม 239 175 73.22% ดีขึ้น 

25
59

 

ปี4 49 27 55.10% ดีขึ้น 

ปี3 72 41 56.94% แย่ลง 

ปี2 58 45 77.59% ดีขึ้น 

ปี1 38 35 92.11% แย่ลง 

รวม 217 148 68.20% แย่ลง 



 

 

 
การส าเร็จการศึกษา 
 
ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 
(1)  จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา 49 72 58 38 
(2)  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 15 11 38 42 
(2)/(1)% จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา 30.61 15.28 65.62 110.53 
ผลการเปรยีบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า - แย่ลง ดีขึ้น ดีขึ้น 

 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
การคงอยู่และการส าเร็จของนักศึกษา 
      จากตารางการคงอยู่ของนักศึกษา โดยข้อมูลจากส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนนั้น เห็นได้ว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี
การศึกษา 2557 มีนักศึกษาเทียบโอนและยกเว้นรายวิชามากจึงท าให้มีอัตรา
การคงอยู่ที่ลดลงมาก รวมถึงการส าเร็จการศึกษาก็มีแนวโน้มที่ลดลงจากปีที่
แล้ว  (MSMK-03-3.3-01) 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
          หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมีการประเมินในหัวข้อ เนื้อหาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
และผลการเรียนรู้ โดยผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 (MSMK-03-3.3-
02) นั้นมีผลการประเมินเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับดี ซึ่งในปีการศึกษา 2558     
ที่ผ่านมา หลักสูตรมีผลคะแนนความพึงพอใจที่ระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.20 และในปี
การศึกษา 2557 มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.99 ซึ่งถือว่ามีการด าเนินงานดีขึ้น
ตามล าดับ และจากการปรับปรุงบริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ จึงมีแนวโน้มของ
การจัดการหลักสูตรที่ดีข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
 
การจัดการข้อร้องเรียน 
            ในปีการศึกษา 2559การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 6 กรกฏาคม

MSMK-03-3.3-01   
รายงานผลจ านวนการคงเหลือ
นักศึกษาและจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-03-3.3-02 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 
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2559 (MSMK-03-3.3-03)  หลักสูตรมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้านการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ใดๆ แต่หลักสูตรได้จัดท าระบบและกลไกกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาไว้หากเกิดปัญหาขึ้น จึงมีมติในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
การจัดการข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 2559 ไว้เพ่ือรองรับหากเกิดข้อร้องเรียน
จากนักศึกษา โดยมติดังนี้  
 
ระบบและกลไก 
     1. นักศึกษาที่มีปัญหาหรือข้อร้องเรียนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
     2. อาจารย์ที่ปรึกษารับฟังข้อร้องเรียนพร้อมทั้งบันทึกข้อเรียกร้องลงใน 
         แบบฟอร์ม  
     3. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือเสนอปัญหายังอาจารย์ 
        ประจ าหลักสูตรเพื่อขอมติหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา  
     4. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับมติหรือแนวทางการ 
        แก้ไขปัญหาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     5. อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปผลการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นลงใน 
        แบบฟอร์ม       
 
ผลการด าเนินงาน 
         ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรประชุมครั้งที่ 5/2560 เรื่องการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา (MSMK-03-3.3-04)  พบว่าไม่พบข้อร้องเรียนใด
เพราะนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร 
 
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
         หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการจัดข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยมติในที่ประชุม (MSMK-03-3.3-05) เห็นว่า 
กระบวนการการจัดข้อร้องเรียนเดิมอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่าน
หลายขั้นตอน อาจท าให้ไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาได้ทัน
หลักสูตรจึงมีมติให้หากเป็นข้อร้องเรียนเร่งด่วน ส่งผลถึงชีวิตและกระทบการ
เรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตัดสินใจได้ทันทีเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วในการช่วยเหลือนักศึกษา 

 
MSMK-03-3.3-03 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
7/2559 เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
MSMK-03-3.3-04 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560 
MSMK-03-3.3-05 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560 
 

 
 



 

 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
3.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 4 3  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้(ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
3.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 
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องค์ประกอบท่ี 4   อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
 
ประเด็น  
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- 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 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
ระบบการรับอาจารย์   
 
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานจึงมีขั้นตอนในการรับอาจารย์
ใหม่ดังนี ้

1) เสนอขออัตราก าลังต่อมหาวิทยาลัย 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้ง 

      คณะกรรมการคัดเลือก 

3) ประกาศรับสมัคร 

4) คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

6) ด าเนินการสอบคัดเลือก 

7) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

8) แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

ผลการด าเนินงาน 

   หลักสูตรได้ประชุมวางแผนการรับอาจารย์ ใหม่ ในปี
การศึกษา 2559 ในการประชุมสาขาครั้งที่ 9/2558 วันที่ 23 กันยายน  
2558 เรื่องการรับอาจารย์ใหม่เพ่ือทดแทน  อาจารย์นิคม  จันทรมังกร 
(MSMK-04-4.1-01) ที่เกษียณอายุ จ านวน 1 อัตรา และน าเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธ ที่ 28 
ธันวาคม 2559  (MSMK-04-4.1-02) เพ่ือยื่นเสนอขออัตราต่อ
มหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้มีมติให้ใช้
บุคลากรร่วมกันโดยให้ดูคุณสมบัติด้านคุณวุฒิที่สอดคล้อง และได้ 
อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 
ซึ่งพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการประจ าหลักสูตรและภาระ
งานสอน  

MSMK-04-4.1-01 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
9/2558 เรื่องการสรรหาอาจารย์ใหม่
แทนอาจารย์เกษียณ 
MSMK-04-4.1-02 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 8/2559 เรื่อง
การเสนอขออัตราต่อมหาวิทยาลัย 
MSMK-04-4.1-03 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่  
1/2560 เรื่องการมอบหมายอาจารย์
พ่ีเลี้ยงดูแลอาจารย์ใหม่ 
MSMK-04-4.1-04 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่  
1/2560 เรื่องการประเมิน
กระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ 
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  หลักสูตรได้มีการประชุมสาขาครั้งที่ 1/2560 เพ่ือมอบหมาย

หน้าที่อาจารย์พ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่โดยให้อาจารย์ปราณีต ใจหนักท า

หน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา รวมถึง

เงื่อนไขของหลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานในสาขาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

            
ประเมินผลการด าเนินงาน 
          หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการรับอาจารย์
ใหม่ว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการที่หลักสูตรได้วางไว้ หลักสูตรมีมติ
ร่วมกันให้เพ่ิมกระบวนการในการรับอาจารย์ให้มี 2 แนวทาง คือ 1.รับ
อาจารย์ใหม่จากกระบวนการเดิม และ 2. พิจารณาทรัพยากรบุคคล
ภายใน โดยต้องให้มีคุณวุฒิสอดคล้องตามท่ีสกอ.ได้ระบุไว้  
 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดได้มีมติในที่ประชุมให้มีการปรับปรุง
ระบบและกลไกการรับอาจารย์ตามมติของที่ประชุม เพ่ือให้เหมาะสม
กับบริบทและภาระงานของคณะ รวมถึงเพ่ือให้ระบบและกลไกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงให้มี โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 
1. ส ารวจความต้องการอัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. เสนอขออัตราก าลังต่อมหาวิทยาลัย หรือ ส ารวจทรัพยากรบุคคล

ภายในที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือก 

4.ประกาศรับสมัคร 

5.คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

7.ด าเนินการสอบคัดเลือก 

8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

9.ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

10. แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
11. ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
12. ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ระบบและกลไก 
           สาขาวิชาการตลาดได้ก าหนดขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และเพ่ือเป็นเกณฑ์ปฏิบัติหากมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      1. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
      2. เสนอรายชื่อไปยังส านักอธิการบดีเพ่ือท าการแต่งตั้ง 
      3. ส านักงานอธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 
      4. มหาวิทยาลัยเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบและรับทราบต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
          เนื่องด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้มี
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 5 ท่าน (โดยอ้างอิง มคอ.2 
หน้า 3 ) (MSMK-04-4.1-05) ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559  โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก 
2. อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น 
3. อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 
4. อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ 
5. อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล 

 
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
         หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดได้มีมติในที่ประชุมสาขาครั้งที่ 
1/2560 โดยมีมติเห็นชอบให้ใช้ระบบและกลไกเดิมตามปีการศึกษา 
2559  แต่เสนอเรื่องวางแผนการเตรียมความพร้อมและมีการตรวจสอบ
อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหากมีอาจารย์ลาออกหรือไม่
ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2548 (MSMK-04-4.1-06) 
 

 
 
 
 
 
 
 
MSMK-04-4.1-05 
มคอ 2 เรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
MSMK-04-4.1-06 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
1/2560 การประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานด้านการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตร ได้มีมติในการประชุม

สาขาครั้งที่ 1/2560 โดยให้ยึดตามกระบวนแต่งตั้งอาจารย์ ตาม        
ปีการศึกษา 2559  โดยเพ่ิมเติมเรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในกรณีที่มีอาจารย์ไม่
ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2548ดังนี้ 

(1) มีระบบตรวจสอบอัตราก าลังอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

(2) อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะต้องมีผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 1 ปีหลังจากท่ีได้รับการบรรจุใหม่ 

(3) ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรง หรือมีความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรเป็นหลัก 
 
ระบบการบริหารอาจารย์  
        หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มีระบบและกลไกในการบริหารงาน
อาจารย์ ดังต่อไปนี้    
 
ระบบและกลไก 
         1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดสรรงบประมาณการ     
             พัฒนาอาจารย์ 
         2. แต่งตั้งคณะกรรมดูแลฝ่ายงานต่างๆตามพันธกิจของ                       
             มหาวิทยาลัย และมอบหมายรายวิชาสอน 
         3. ก ากับและติดตามการจัดการเรียนการสอน  
          4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
          5. ปรับปรุง / พัฒนากระบวนการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
         หลักสูตรสาขาวิชา มีการประชุม ครั้ งที่  10/2559 วันที่           
5 ตุลาคม 2559 (MSMK-04-4.1-07)  เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนและ
งบประมาณการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์
แต่ละท่านได้รับงบประมาณในการพัฒนาตนเองคนละ 15 ,000 บาท 
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง เช่น การเข้าร่วมอบรมด้านวิชาการวิชาชีพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-04-4.1-07 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
10/2559 เรื่องการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาอาจารย์ 
MSMK-04-4.1-08 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
7/2559 การแบ่งภาระงาน 
MSMK-04-4.1-09 
บันทึกส่ง มคอ 3 มคอ5 มอค 7 
MSMK-04-4.1-10 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
5/2560  เรื่องการประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านระบบ
บริหารอาจารย์ 
 
 



 

 

ต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาความรู้ถ่ายทอดสู่นักศึกษาต่อไป  
         และในการประชุมสาขาครั้งที่ 7/2559 หลักสูตรมีการก าหนด
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้
การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการก าหนด ดังนี้ 
          อาจารย์ปราณีต ใจหนัก รับผิดชอบเรื่อง งานวิชาการของสาขา 
และรับผิดชอบประกันองค์ประกอบ  5 
          อาจารย์ศิริพงศ์  เหมมั่น รับผิดชอบเรื่อง กิจกรรมนักศึกษา 
และรับผิดชอบประกันองค์ประกอบ 3 
          อาจารย์ชาญชัย สุขสกุล รับผิดชอบเรื่อง งานวิจัยและบริการ
วิชาการ และรับผิดชอบประกันองค์ประกอบ 4 
          อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รับผิดชอบเรื่อง งานวิจัยและ
บริการวิชาการ และรับผิดชอบประกันองค์ 4 
          อาจารย์ณัฐณิชา อินทร์ เพ็ญ  รับผิดชอบเรื่อง กิจกรรม
นักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบประกันองค์ที่ 6 
และรับผิดชอบประกันสาขาโดยภาพรวม 
         โดยอาจารย์ทั้ง 5 ท่านได้ท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากแต่ละฝ่าย การน าความรู้มาถ่ายทอดสู่
กันและกัน และท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
         หลักสูตรมีการมอบหมายรายวิชาสอนตามความเหมาะสมใน
รายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนนักศึกษา ที่ส านักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้แจ้งแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้กับ
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอนโดย
เฉลี่ยท่านละ 24 หน่วยกิต  และนอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ยัง
มีงานวิจัย หัวหน้าและคณะกรรมการโครงการงานบริการวิชาการทั้ง
ของหลักสูตรและคณะ เป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
อาจารย์ทุกท่านมีค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
           หลักสูตรมีการก ากับ และติดตาม  การจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน โดยมีการติดตามการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มอค.5 
และร่วมกันจัดท า มคอ.7  (MSMK-04-4.1-09)  รวมไปถึงการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมบริการ
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วิชาการท่ี บรูณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษา  

 

การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
          หลักสูตรได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 
2560 (MSMK-04-4.1-10) เพ่ือพิจารณาประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดภาระงานในปีการศึกษา 
2559 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ซึ่งสามารถสอนในรายวิชาที่
ตนเองถนัด และตรงกับความต้องการในการท าผลงานทางวิชาการ  มี
การกระจายภาระงานและผู้รับชอบงานอย่างชัดเจนท าให้สะดวกต่อการ
ติดตามงาน และงานไม่ตกเป็นภาระของประธานหลักสูตรเพียงท่าน
เดียว ท าให้อาจารย์ทุกท่านสามารถรับผิดชอบงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

         ในส่วนของภาระหน้าที่ในการดูแลฝ่ายงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานในหลากหลายด้าน จึงท าให้การด าเนินงานด้านการประกันมี
ความล่าช้า 

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

          จากการประเมินผลการด า เนินงาน ที่ ประชุมจึ งมีมติ
เปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 
2560 จึงมอบหมายให้อาจารย์ศิริพงษ์ เหมมั่น ดูแลและรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพและการลงระบบ CHE ภายในสาขาโดยท างานร่วมกับ
อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ เพ่ือให้ครอบคลุมงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          
   
3)   ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

            หลักสูตรสาขาวิชาการตลาดได้วางระบบและกลไกด้านการ
พัฒนาอาจารย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพให้แก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรไว้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1)   หลักสูตรส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-04-4.1-11 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
10/2559 เรื่องการจัดสรร



 

 

                 ทางด้านวิชาการ 

2)   สรุปผลการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของ 

     อาจารย์ในหลักสูตร 

3)   จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการจัดสรร 

     งบประมาณจากคณะ 

4)   ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง เช่น  

     การศึกษาดูงาน การอบรมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1    

                 ครั้ง รวมไปถึงการท าผลงานทางวิชาการ และการศึกษา  

                 ต่อ 

             5)  ประเมินผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

                  อาจารย์ 

             6)  ปรับปรุงผลการประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

         หลักสูตรมีประชุมสาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 5
ตุลาคม 2559  (MSMK-04-4.1-11)  ประธานสาขาวิชาการตลาดแจ้ง
เรื่องการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามที่คณะ
จัดสรรให้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 และมีการส ารวจความต้องการ
ด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน พบว่า อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนี้  

1. อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก  มีเป้าหมาย ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในปี 2563 

2. อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ มีเป้าหมาย ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ในปี 2563 

 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีเป้าหมายในการส่งผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล  อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ 

2. อาจารย์ศิริพงษ์  เหมมั่น  มีเป้าหมายในการส่งผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2562 

งบประมาณและแจ้งเรื่องการอบรม 
MSMK-04-4.1-12 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
1/2559 
MSMK-04-4.1-13 
วิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง 
อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
MSMK-04-4.1-14 
วิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบล
หนองแม่นา  
MSMK-04-4.1-15 
รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 
10/2559 เรื่องการประเมินระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และแจ้ง
ผลประเมินความพึงพอใจหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
MSMK-04-4.1-16   
แบบประเมินความพึงพอใจการ
บริหารงานหลักสูตร 
MSMK-04-4.1-17 
เอกสารการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
งานวิทยากร/น าเสนอผลงาน ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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3. อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ  มีเป้าหมายในการส่งผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2562 

4. อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก มีเป้าหมายในการส่งผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2562 

5. อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ มีเป้าหมายในการส่งผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2562 

       และทางหลักสูตรได้มีการจัดท ากิจกรรมพ่ีเลี้ยงสอนงานด้าน
ผลงานวิชาการ โดยเป็นข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้
อาจารย์ในหลักสูตรเกิดความกระตือรือร้นและมีความมั่นใจในการท า
ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรจึง
ได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ชาญชัย สุขสกุล ให้เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร (MSMK-04-4.1-12)   
        สาขาวิชาการตลาด เปิดโอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้
มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนให้
อาจารย์ไปศึกษาดูงาน และอบรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  โดย
อาจารย์ทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ หรือ วิชาชีพ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้งบประมาณด้าน
การพัฒนาอาจารย์ตามที่ประธานสาขาได้แจ้งไว้  
        ด้านวิจัยสาขาวิชาการตลาดส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ โดยในปีการศึกษา 2559 สาขาได้จัดท างานวิจัย เป็น
จ านวน 2 เรื่อง โดย  
       อาจารย์นายชาญชัย  สุขสกุล วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
(MSMK-04-4.1-13) 
       อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่นา  (MSMK-04-4.1-14) 
 
          อีกทั้งมีการสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานวิจัยไปน าเสนอ เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ได้แก่ 
         อาจารย์นายชาญชัย  สุขสกุล น าเสนอเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  
         อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก น าเสนอเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่นา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ  น าเสนอเรื่อง การศึกษาช่องทาง
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านหนองรางช้าง ต าบลหนองแม่
นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
          โดยอาจารย์ทุกท่านมีความพึงพอใจในระบบการส่งเสริม
อาจารย์ทั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมอาจารย์ให้
ศึกษาต่อ และท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งทุกท่านได้น าความรู้จากการ
อบรมมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุม เพ่ือน าความรู้ไปต่อยอดในการสอน
ของตนเอง 
 
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการ
ประชุมสาขาครั้งที่ 10/2559 (MSMK-04-4.1-15) เรื่องการพัฒนา
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มติในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า 
หลักสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกของหลักสูตร ซึ่งท าให้
อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านมีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สามารถท าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต  
          และมติที่ประชุมเห็นว่าการเพ่ิมกระบวนการพ่ีเลี้ยงสอนงาน
ด้านผลงานทางวิชาการ ท าให้อาจารย์ในหลักสูตรเกิดความมั่นใจในการ
ท าผลงานมากขึ้นจริง  
 
การปรับปรุงผลการประเมิน 
        จากผลการประเมิน หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการ และมีมติ
เห็นว่าการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเดิมของหลักสูตรเป็น
กระบวนการที่ดี มีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้อาจารย์ทุก
คนสามารถปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด และผลคะแนน
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานหลักสูตรอยู่ระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ย 4.18  จึงเห็นควรให้ใช้ระบบและกลไกเดิมต่อในปี 2560  
(MSMK-04-4.1-16) 
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*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 4 3  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้(ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4   
 

 
 



 

 

การพัฒนาบุคลากร(สายวิชาการ) ปีการศึกษา 2559 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ที ่ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/ 
น าเสนอผลงาน 

ว/ด/ป การน าไปใช้ประโยชน ์

1 อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
ชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่
นา” ในงาน การประชุมสัมมนา
วิ ช าการน า เ สนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และ การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์  ค รั้ ง ที่  3 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

22 กรกฏาคม 
2559 

เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ได้รับจากการท าวิจัย  

2 อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ น า เ ส น อ บ ทค ว า ม วิ จั ย เ รื่ อ ง 
“ ก า ร ศึ ก ษ า ช่ อ งท า ง ก า ร จั ด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้าน
หนองรางช้าง ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์” 
ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และ การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ร า ชภั ฏ เ พช ร บู ร ณ์  ค รั้ ง ที่  3 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

22 กรกฏาคม 
2559 

เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ได้รับจากการท าวิจัย 

3 อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายทอด
อ งค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์
รี่ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

15 ตุลาคม 
2559 

น าความรู้ด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวรวมไปถึงการน าสินคา้
เกษตรออกขายมาปรับใช้ใน
การเรียนการสอน 

4 อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ในงาน 
มหกรรมอาชีวศึกษา การประชุม

2 พฤศจิกายน 
2559 

เพิ่มประสบการณ์ในการเขียน
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า แ ผ น ธุ ร กิ จ 
น ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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ที ่ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/ 
น าเสนอผลงาน 

ว/ด/ป การน าไปใช้ประโยชน ์

ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่ น ใหม่  ระดับจั งหวัด 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

5 อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ  เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (STCCON 2016) 
หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งท่ี 2 

11 
พฤศจิกายน 

2559 

น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
เรียนการสอนรวมถึงการพัฒนา
งานวิ จั ยและบทความทาง
วิชาการ 

6 อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก วิ ท ย า ก ร  เ รื่ อ ง  ก า ร จั ด ก า ร
การตลาด โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP  กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา  
(กลุ่ม Quadrant D) 

22-24 
พฤศจิกายน 

2559 

ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ 

7 อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร
เหนือ หัวข้อ “การจัดการธุรกิจ
และเทคโนโลยีดิจิตอล” ประจ าปี 
2559 

16-17 
ธันวาคม 
2559 

น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
เรียนการสอนรวมถึงการพัฒนา
งานวิ จั ยและบทความทาง
วิชาการ 

8 อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก 
อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิทยากร  ใน โ คร งการพัฒนา
สม ร ร ถนะ ก า ร จั ด ก า ร แห ล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 

27 มีนาคม 
2560 

เพิ่มพูนทักษะการเป็นวิทยากร 
และพัฒนาองค์ความรู้ ด้ าน
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

9 อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ  “วิ ทยากาจั ดกา ร
วิชาการ 2017” 

27 มีนาคม 
2560 

น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
เรียนการสอนรวมถึงการพัฒนา
งานวิ จั ยและบทความทาง
วิชาการ 

10 อาจารย์ศริิพงษ์  เหมมั่น วิ ท ย า กร  เ รื่ อ ง  “กา รพัฒน า
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากล” ใน

19-20 
เมษายน 

ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการ



 

 

ที ่ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/ 
น าเสนอผลงาน 

ว/ด/ป การน าไปใช้ประโยชน ์

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การ
เ ข้ า สู่ ต ล า ด ร ะ ดั บ ส า ก ล ขอ ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2560 ถ่ายทอดความรู้ 

11 อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ วิทยากร เรื่อง “ช่องทางการเข้าสู่
ตลาดระดับสากล และ ขั้นตอน
และวิธีการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด
ระดับสากล” ในโครงการบริการ
วิชาการเรื่อง การเข้าสู่ตลาดระดับ
สากลของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

19-20 
เมษายน 
2560 

ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ 

12 อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก 
อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 
อาจารย์ชาญชัย   สุขสกุล 
อาจารย์ศริิพงษ์  เหมมั่น 

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
ด้านการยกระดับผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
การตลาดท่องเที่ยว 4.0 

26 – 28  
เมษายน 
2560 

น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
เรียนการสอนรวมถึงการพัฒนา
งานวิ จั ยและบทความทาง
วิชาการ รวมถึงเข้าในเรื่ อง
การตลาด 4.0 มากข้ึน 

13 อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก 
อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

วิทยากรเรื่อง “การพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” และ 
“การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
นิ เ ว ศ ” ใ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สม ร ร ถนะ กา ร จั ด ก า ร แห ล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 

22-25 
พฤษภาคม 

2560 

ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการ
ถ่ ายทอดความรู้  พร้ อมทั้ ง
พัฒนาองค์ความรู้ ด้ านการ
บริการวิชาการสู่ ชุมชนอย่าง
แท้จริง 

14 อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงกรอบการ
วิ จั ย ป ร ะ เ ภ ท บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ
มอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการ
วิ จั ย  ป ร ะ เ ภ ท บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
ประจ าปี 2560 

12 มิถุนายน 
2560 

น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า แ จ้ ง ต่ อ
นักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาต่อไป 

15 อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก 
อาจารยณ์ัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 
อาจารย์ศริิพงษ์  เหมมั่น 

วิ ทย ากร โ ค ร งก า ร อบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและ
การประกวดแผนธุรกิจ 

5 กรกฎาคม 
2560 

ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ 



60 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100 ขึ้นไป   =  5  คะแนน 
 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได ้
= 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 20 ได้คะแนนเท่ากับ 5  รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

 
1 

X 100 = 20 
5 

 
20 

X  5 = 20 
5 



 

 

หลักฐานการด าเนินงาน 

- MSMK-04-4.2-01  มคอ 2  เรื่องคุณวุฒิประจ าหลักสูตร 
 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ร้อยละ 80 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100 ขึ้นไป   =  5  คะแนน 

 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได ้ 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  จ านวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
0 

X 100 = 0 
5 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนน

เต็ม 5 

 
หลักฐานการด าเนินงาน 
- ไม่มี 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

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

 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
สูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่
ได้ = 
 

 
 

 
0 

X  5 = 0 
60 

 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X  5 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน  9 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 12 รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1x2) 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 8 1.6 

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

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60   

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 1 0.80 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

1.00   
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ล าดับ ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1x2) 

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ

จดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

6 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online  

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
9 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   

รวม (1+10) 9 2.4 
 
 

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
2.4 

X 100 = 48 
5 



 

 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5   

 
หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับ ช่ือเอกสาร 
1 MSMK-04-4.2-02 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจส าหรบันักการตลาดของนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
2 MSMK-04-4.2-03 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทีม่ีต่อการเรียนการสอนในวิชาการ

สัมมนาปญัหาการสื่อสารการตลาด 
3 MSMK-04-4.2-04 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพื่อการส่งออกในเขต

อ าเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ ์
4 MSMK-04-4.2-05 การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลสิงของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงในจงัหวัด

มุกดาหาร 
5 MSMK-04-4.2-06 การจัดการด้านการผลิตที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขายตรงสินค้า

สมุนไพรภายใต้ชื่อสยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร ์
6 MSMK-04-4.2-07 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ต าราวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในการ

จัดการเรียนการสอน 
7 MSMK-04-4.2-08 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพญาลืมแกง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8 MSMK-04-4.2-09 การพฒันาศักยภาพการผลติสินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่นา 

9 MSMK-04-4.2-10 การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านหนองรางช้าง ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ล าดับ ประเด็น คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 
2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 

คะแนนผลการประเมิน (1+3)/3 3.33 
 
 
 
 

 
48 

X  5 = 12 
20 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
4.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 10 22.67 3.33  
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
4.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 10   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ประเด็น  
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย ์ การลาออก/เกษียณ 
การคงอยู ่

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

2559 5 1 5 100 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
การคงอยู่ของอาจารย์ 
จากตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 5 คน ถึงแม้จะมีการเกษียณอายุราชการของ
ท่าน อาจารย์นิคม  จันทรมังกร ที่เกษียณอายุ จ านวน 1 อัตรา 
และน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 
8/2559 เพ่ือยื่นเสนอขออัตราต่อมหาวิทยาลัย ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้มีมติให้ใช้บุคลากรร่วมกันโดยให้ดู
คุณสมบัติด้านคุณวุฒิที่สอดคล้อง และได้ อาจารย์ ดร.แก้วตา  
ผิวพรรณ มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 ซึ่งพิจารณาจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการประจ าหลักสูตรและภาระงานสอน จึง
ท าให้จ านวนการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ คิดเป็น
อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 จึงมีแนวโน้มผลการด าเนินงานด้าน
บุคลากรของหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
         หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  มีการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรและแจ้งผลต่อที่ประชุมสาขา ครั้งที่ 6/2560  โดยได้มี
การจัดท าตั้งปีการศึกษา 2556 ในประเด็น การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  โดยปีการศึกษา 
2556 มีคะแนนเฉลี่ย 3.98  ในปีการศึกษา 2557 มีระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.05 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 และคะแนน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ย 4.18 ดังนั้นจากการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ด้านต่างๆ จึงมีแนวโน้มของการจัดการหลักสูตรที่ดีขึ้น  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 

 



 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 5 4  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้(ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4   
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา 
1. ข้อมูลรายวิชา 

ล าดับที่ รหัสรายวิชา (ห้ามซ้ า) ชื่อรายวิชา 
1 MSMK101 หลักการตลาด 

2 MSMK315 การตลาดระหว่างประเทศ 
3 MSMK404 การวิจัยการตลาด 
4 MSMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค 
5 MSMK405 สัมมนาทางการตลาด 
6 MSMK301 กลยุทธ์การตลาด 
7 MSMK201 การจัดการการตลาด 
8 MSMK204 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ 
9 MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์
10 MSMK203 การจัดการราคาและก าไร 
11 MSMK406 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการตลาด 
12 MSMK106 การจัดการการส่งเสริมการตลาด 
13 MSMK212 การจัดการการขาย 
14 MSMK214 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธท์าง

การตลาด 
15 MSMK215 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
16 MSMK305 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ ์
17 MSMK308 การตลาดเพื่อสังคม 
18 MSMK313 การพยากรณ์ยอดขาย 
19 MSMK317 หลักการวิจัยทางการตลาด 
20 MSMK402 การพัฒนาบุคลากรทางการตลาด 
21 MSMK408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 
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2.ระบุผลรายวิชาที่เปิดสอน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 

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

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

- - - - - - - 
 
4. รายวิชาที่เนื้อหาไม่ครบ  

รหัส  ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือ
หัวข้อดังกล่าว 

- - - - - 
การแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว 
(ระบุ) 
 
5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
MSMK101 หลักการตลาด 1/2559   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
MSMK315 การตลาดระหว่าง

ประเทศ 
1/2559  

 
- 

MSMK404 การวิจัยการตลาด 1/2559   - 
MSMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค 1/2559   - 
MSMK405 สัมมนาทางการตลาด 1/2559   - 
MSMK301 กลยุทธ์การตลาด 1/2559   - 
MSMK201 การจัดการการตลาด 1/2559   - 
MSMK204 การจัดการช่องทางการ

จัดจ าหน่ายและการ
กระจายสินคา้ 

1/2559  
 

- 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ 1/2559  

 
การจัดการเรียนการสอนศตวรรษท่ี

21 
MSMK203 การจัดการราคาและก าไร 1/2559   - 
MSMK101 หลักการตลาด 2/2559   - 
MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ 2/2559  

 
การจัดการเรียนการสอนศตวรรษท่ี

21 
MSMK203 การจัดการราคาและก าไร 2/2559   - 
MSMK204 การจัดการช่องทางการ

จัดจ าหน่ายและการ
กระจายสินคา้ 

2/2559  
 

- 

MSMK106 การจัดการการส่งเสริม
การตลาด 

2/2559  
 

- 

MSMK212 การจัดการการขาย 2/2559   - 
MSMK214 การจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ทาง
การตลาด 

2/2559  

 

- 

MSMK215 การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ 

2/2559  
 

- 

MSMK305 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ ์ 2/2559   - 
MSMK308 การตลาดเพื่อสังคม 2/2559   - 
MSMK313 การพยากรณ์ยอดขาย 2/2559   - 
MSMK317 หลักการวิจัยทางการ

ตลาด 
2/2559  

 
- 

MSMK402 การพัฒนาบุคลากรทาง
การตลาด 

2/2559  
 

- 

MSMK408 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด 

2/2559  
 

- 

ผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 4.12 



 

 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาขาดความรับผิดชอบใน
การท างานชอบคัดลอกงานจากใน
อินเตอร์เน็ต 

มีการตัดคะแนนนักศึกษาที่
คัดลอกงานจากอินเตอร์ เน็ต
และเรียกตักเตือนและปรับปรุง
งานใหม ่

ความรู้ นักศึกษาเข้าใหม่ขาดทักษะใน
ความรู้เฉพาะวิชาชีพ 

เพ่ิมกิจกรรมกิจกรรมการเรียน
การสอนในเชิงปฏิบัติ 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และคิดวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ิมการฝึกทักษะทางปัญญา
โดยสร้างสถานการณ์จ าลอง
และก าหนดกรณีศึกษา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาขาดความเป็นผู้น าและ
การท างานเป็นกลุ่ม 

เพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มในทุก
รายวิชา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขดูจากผลการ
เรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับตัวเลข
ส่วนใหญ่ไม่มีเกรด A เลย 

เสริมทักษะการค านวณให้แน่น
กว่านี้ เช่น การจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านสถิติ เป็น
ต้น 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง เสริมทักษะการค านวณให้แน่นกว่านี้ เช่น การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
สถิติ เป็นต้น  

7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (ในกรณีที่มีอาจารย์เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ในปี
การศึกษา 2559) 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ไม่มี      จ านวน ..........1.......... คน   
7.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  
(ระบุ)............................................................................................................................. ..................  
7.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
(ระบุ)......................................................... .........................................................................................  
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7.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี) 
     หลักสูตรไม่มีการจัดปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการแต่ได้แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แนะน าอาจารย์
ใหม่ในทุกๆ ด้าน เหตุที่ไม่มีการจัดปฐมนิเทศนั้นเนื่องจากอาจารย์ที่เข้ามาประจ าหลักสูตรใหม่นั้น
เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในคณะวิทยาการจัดการอยู่แล้วนั่นเอง 

 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 
น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่
นา” ในงาน การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” 

1 - เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการท าวิจัย 

น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาช่องทาง
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านหนอง
รางช้าง ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์” ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
น า เสนอผลงานวิ จั ย ระดับชาติ  เครื อข่ าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  ราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ์  ครั้ งที่  3 
“งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

1 - เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการท าวิจัย 

เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี่ 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1 - น าความรู้ด้านการจัดการการ
ท่องเทีย่วรวมไปถึงการน าสินค้า
เกษตรออกขายมาปรับใช้ในการ
เรียนการสอน 

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ
เขียนแผนธุรกิจ ในงาน มหกรรมอาชีวศึกษา 

1 - เพ่ิมประสบการณ์ในการเขียนและ
พิจารณาแผนธุรกิจ น ามาใช้ในการ



 

 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิช าชีพ และทั กษะ พ้ืนฐาน  การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

เรียนการสอนได้ 
 

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(STCCON 2016) หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 

1 - น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน
การสอนรวมถึงการพัฒนางานวิจัย
และบทความทางวิชาการ 

วิทยากร เรื่อง การจัดการการตลาด โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP  กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา  
(กลุ่ม Quadrant D) 

1 - ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราช
มงคลพระนครเหนือ หัวข้อ “การจัดการธุรกิจ
และเทคโนโลยีดิจิตอล” ประจ าปี 2559 

1 - น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน
การสอนรวมถึงการพัฒนางานวิจัย
และบทความทางวิชาการ 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิทยากร ใน
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

2 - เพ่ิมพูนทักษะการเป็นวิทยากร และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยากาจัดการวิชาการ 2017” 

1 - น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน
การสอนรวมถึงการพัฒนางานวิจัย
และบทความทางวิชาการ 

วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น
สากล” ในโครงการบริการวิชาการเรื่อง การเข้า
สู่ตลาดระดับสากลของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 - ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ 

วิทยากร เรื่อง “ช่องทางการเข้าสู่ตลาดระดับ
สากล และ ขั้นตอนและวิธีการน าสินค้าเข้าสู่
ตลาดระดับสากล” ในโครงการบริการวิชาการ

1 - ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
(ระบุ วันเดือนปี และกิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

สถานที่) 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 
เรื่อง การเข้าสู่ตลาดระดับสากลของผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ด้านการ
ยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการการตลาดท่องเที่ยว 4.0 

4 - น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน
การสอนรวมถึงการพัฒนางานวิจัย
และบทความทางวิชาการ รวมถึง
เข้าในเรื่องการตลาด 4.0 มากข้ึน 

วิทยากรเรื่อง “การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ” และ “การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 

2 - ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่าง
แท้จริง 

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประเภท
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ
มอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2560 

1 - น าข้อมูลที่ได้มาแจ้งต่อนักศึกษาเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ 

3 - ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปอบรมมาเผยแพร่ 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3. ทราบถึงกระบวนการท างานจากสถานการณ์จริง 
4. มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 
ประเด็น  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- 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 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
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- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

 การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

1. ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระของ

รายวิชาในหลักสูตร  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดได้ร่วม

ประชุมจัดท าระบบและกลไกเรื่องการออกแบบ

หลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือเป็น

การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ

อุดมศึกษาแห่งชาติไว้ดังนี้ 

1.1 ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร และจ านวนหน่วยกิต 

1.2 ก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.3 ก าหนดลักษณะของรายวิชาเฉพาะตามล าดับวิชา

เบื้องต้นและวิชาชั้นสูงเพ่ือจัดแผนการเรียนการสอน 

1.4 ก าหนดค าอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะของรายวิชาและมีความทันสมัย 

1.5 ก าหนดแผนการศึกษา 

1.6 ก าหนดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

1.7 ประเมินผลการด าเนินงานการออกแบบหลักสูตรและ

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1.8 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 

 
 
 
MSMK-05-5.1-01 ระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
MSMK-05-5.1-02 รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 7/2558 เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 
และรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 
เรื่องสืบเนื่องการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ในการร่วมจัดท าการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

บริหารหลักสูตรเพ่ือก าหนดหน้าที่ในการท างานตั้งแต่

การออกแบบหลักสูตรจนกระทั่งการพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือให้การด าเนินงานในหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพที่ดี

ขึ้น โดยมีอาจารย์ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก  ประธาน 

อาจารย์ศิริพงษ์   เหมมั่น  กรรมการ  

อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิดพรรณ  กรรมการ  

อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล  กรรมการ  

อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ กรรมการและเลขานุการ 

     โดยมีหน้าที่ในการบริหารงานภายในหลักสูตรใน

ด้านที่ได้รับผิดชอบ ตั้งแต่การวางแผนงาน ด าเนินงาน 

ประ เมินผลการด า เนิ นงาน และการปรับปรุ ง

กระบวนการด าเนินงาน  

3. การด าเนินงาน 

3.1 ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีจ านวน 142 

หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วย

กิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 106 หน่วยกิต และ

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3.2 ก าหนดรายวิชาเฉพาะด้าน 106 หน่วยกิต โดย

แบ่งเป็นวิชาแกน 33 หน่วยกิต วิชาชีพเฉพาะ 

73 หน่วยกิต โดยในวิชาชีพเฉพาะจะแบ่งเป็น 

วิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต วิชาชีพเลือก 21 

หน่วยกิต และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 7 

หน่วยกิต   

3.3 ก าหนดรหัสวิชาโดยถือเกณฑ์ความยากง่ายของ

รายวิชาเพ่ือก าหนดให้เป็นรายวิชาเบื้องต้นหรือ

รายวิชาชั้นสูง เพ่ือสะดวกต่อการจัดท าแผนการ

เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.1-03 มคอ.2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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3.4 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่เป็น

ภาคทฤษฎี ให้เป็น 3(3-0-6) และรายวิชาที่มี

ภาคปฏิบัติให้เป็น3(2-2-5) และก าหนดให้

รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น 1 

หน่วยกิต และรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็น 6 หน่วยกิต โดยออกฝึกทั้งหมด 450 

ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษา 560 ชั่วโมง นักศึกษา

สามารถเลือกแผนการเรียนได้ 

3.5 ก าหนดค าอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ

รายวิชาและมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ

ก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนในรายวิชานั้นๆ เช่น 

ต้องเรียนวิชาหลักการตลาดก่อนจึงจะสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลยุทธ์การตลาดได้  

3.6 ก าหนดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

4. การประเมินผลกระบวนการ 

4.1 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันจัดท าการประเมินผลการ

ด าเนินงานในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา

ในหลักสูตร โดยพบว่าแผนการเรียนในหลักสูตรมีความไม่

สมดุลย์ของภาระงานสอนระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาค

เรียนที่ 2 จึงมีการจัดท าแผนการเรียนใหม่ในปีการศึกษา 

2560 โดยเกลี่ยจ านวนภาระงานสอนให้สมดุลย์ทั้ง 2 ภาค

การศึกษาและอาจารย์ก็มีภาระงานสอนที่เพียงพอ 

4.2 จากการก าหนดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

TQF พบว่า หลักสูตรได้ก าหนดจุดเน้นของผลการ

เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในทุกด้านมากเกินไปซึ่งบาง

เรื่องไม่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา หลักสูตรจึงมีการ

ปรับปรุง Curriculum Mapping ใหม่เพ่ือให้เกิดความ

สอดคล้องกับรายวิชามากขึ้น 

 

5. ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

5.1 หลักสูตรได้จัดท าการปรับปรุงแผนการเรียนประจ าปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.1-04 รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
เรื่องการประเมินผลการด าเนินงานการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
MSMK-05-5.1-05 บันทึกขอปรับแผนการ
เรียน 
MSMK-05-5.1-06 มคอ.2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (Curriculum 
Mapping) 
 
 
 
 
 



 

 

การศึกษา 2560 เพ่ือให้อาจารย์มีภาระงานสอนที่

เพียงพอทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

5.2 หลักสูตรจึงมีการปรับปรุง Curriculum Mapping 

ใหม่เพ่ือก าหนดจุดเน้นของผลการเรียนรู้ให้เกิดความ

สอดคล้องกับรายวิชามากขึ้น จากการปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2559 ในรอบ 2 

 

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

1. ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

         หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดได้ร่วมประชุม

จัดท าการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความทันสมัยใน

ศาสตร์สาขาวิชา โดยมุ่งไปที่สาระรายวิชาที่ต้องมีการพัฒนา

ให้ทันสมัยและส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 

2) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสาระรายวิชา

ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 

3) ประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ในสาระรายวิชา 

4) ปรับปรุงผลการด าเนินการการปรับปรุง

หลักสูตรในสาระรายวิชา 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     หลักสูตรได้ใช้คณะกรรมการด าเนินงานในชุด

เดียวกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยใช้

วิธีการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา  

3. การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.1-07 รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 
สืบเนื่องเรื่องการปรับปรุ งหลักสูตรให้
ทันสมัย  
MSMK-05-5.1-08 ระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
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     จากการที่หลักสูตรได้ท าการปรับแผนการ

เรียนใหม่ในปีการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรได้ท า

การปรับรายวิชาที่คณะกรรมการคิดว่าไม่มีความ

ทันสมัยออกไปในแผนการเรียน และใส่รายวิชาที่

มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันเข้าไป

แทน และ ได้มีการน ากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ 

เข้ามาปรับใช้ในการสอนในรายวิชาต่างที่มีเนื้อหา

เกี่ยวข้อง ดังขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) หลักสู ตร ได้ มี การประชุมการ พิจารณา

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ทั น ส มั ย ต า ม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยประธาน

แบ่งความรับผิดชอบให้อาจารย์ทุกท่าน

พิจารณารายวิชาที่ตนรับผิดชอบว่าสามารถ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ๆ ได้โดยวิธีใดบ้าง 

เช่น การน าทฤษฎีทางการตลาดใหม่ๆ มาใช้ 

ใช้เอกสารต าราใหม่ๆ หรือมีเทคนิควิธีการ

เก็บคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียน

แบบใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา

นั้นๆ  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบวิธีการ

สอนใหม่ๆ  

3) อาจารย์น าเสนอการปรับปรุงวิธีการสอน

ใหม่ๆ ในที่ประชุม เช่น อาจารย์ปราณีต    

ใจหนัก  ปรับวิ ธีการเก็บคะแนนในการ

ประเมินผลการเรียนแบบให้มีเก็บคะแนน

ท้ายคาบทุกคาบเพ่ือให้การเก็บคะแนนมี

ประสิทธิภาพให้นักศึกษาท าคะแนนได้มาก

ขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าชั้น

เรียนทุกครั้งในรายวิชากลยุทธ์การตลาด และ

อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล น าทฤษฎี 7os มา

ใช้ในวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. การประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตร 

     หลักสูตรได้ประเมินผลวิธีการสอนรายวิชา

หลักการตลาดของอาจารย์ปราณีต  ใจหนัก โดยดู

จากผลการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มผลการ

เรียนในระดับดี และการประเมินผลการสอน

รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคของอาจารย์ชาญชัย  

สุขสกุล พบว่า ท าให้นักศึกษาเข้าใจและมีวิธีใน

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคในแง่มุมที่

เพ่ิมขึ้น คือ 7os เป็นทฤษฎีที่ต่อยอดมาจาก 

6W1H แต่แตกต่างกันตรงที่ 6W1H เป็นการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย แต่ 7os เป็นการวิเคราะห์

ผู้บริโภคในมุมมองของนักการตลาด นั่นเอง 

5. การปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการในการปรับปรุง

หลักสูตรจากเดิม คือ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการ

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ทั น ส มั ย ต า ม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 

2) ปรับปรุงหลักสูตรในสาระรายวิชาให้ทันสมัย

ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 

3) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสาระรายวิชา

ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 

4) ประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ในสาระรายวิชา 

หลักสูตรได้ปรับให้มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน

มากขึ้นโดยปรับเป็น 

1) หลักสูตรพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 

2) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสาระรายวิชาให้ทันสมัย

MSMK-05-5.1-09 มคอ.3 รายวิชากลยุทธ์
การตลาด  
MSMK-05-5.1-10 มคอ.3 รายวิชา
พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 
 
 
MSMK-05-5.1-11 แ บ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ศั กยภาพของผู้ เ รี ยนรายวิ ช ากลยุทธ์
การตลาด  
MSMK-05-5.1-12 แ บ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ศักยภาพของผู้ เรียนรายวิชาพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
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ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 

3) ประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสาระ

รายวิชา 

4) ปรับปรุงผลการด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรใน

สาระรายวิชา 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 4 3 X 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 
ประเด็น  

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

การสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- 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 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

 การเรียนการสอน 
1. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดได้ประชุมร่วมกัน

ทบทวนกระบวนการการจัดท าระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ดังนี้ 

1.1 จัดภาระงานสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

1.2 ประชุมวางแผนการสอนและรายงานผลการสอน 

1.3 ก าหนดการส่งแผนการสอนของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.

4) ที่มีการเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ ก่อนการเปิดภาค

เรียน และก าหนดส่งรายงานผลการสอน (มคอ.5 และ มคอ.

6) หลังปิดภาคเรียนนั้นภายใน30วัน  

1.4 บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการ

ทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.5 ร่วมท าการทวนสอบรายวิชาที่มีการเปิดสอนในภาคเรียน

นั้นๆ ไม่ต่ ากว่า 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

1.6 ร่วมประเมินผลการสอนสรุปเป็นแบบ มคอ.7 ส่ง

มหาวิทยาลัยฯ หลังปิดภาคเรียนภายใน 60 วัน 

1.7 ก าหนดแนวทางแก้ไขจากการประเมินผลการสอน 

1.8 น าผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามระบบ 

     หลักสูตรใช้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการด าเนินงาน

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

 
 
MSMK-05-5.2-01 ระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 
MSMK-05-5.2-02  รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 7/2559 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. การด าเนินงาน 

3.1 จัดภาระงานสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ปราณีต ใจหนัก ประธานหลักสูตร  

ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ  

อาจารย์ชาญชัย  สุขสกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ 

อาจารย์ศิริพงษ์  เหมม่ัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ 

อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระ

งานสอนทั้งปี 24 คาบ 

อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาระงานสอนทั้งปี 24 คาบ  

     โดยสาขามีการจัดโหลดรายวิชาจากประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในการสอน และได้ท าการส ารวจความต้องการของ

อาจารย์ว่าอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ที่จะท าผลงานทาง

วิชาการในรายวิชาใดและจัดรายวิชาตามความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ของอาจารย์ท่านนั้น 

3.2 หลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้ สอนตามภาระงานสอนที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

       ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   
ที ่ วิชา อาจารย์ผู้สอน 
1 MSMK101 หลักการตลาด อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

(จ านวน 3 ห้อง) 
2 MSMK315 การตลาดระหว่างประเทศ อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
3 MSMK404 การวิจัยการตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
4 MSMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค อ.ชาญชัย  สุขสกุล 
5 MSMK405 สัมมนาทางการตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
6 MSMK301 กลยุทธ์การตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
7 MSMK201 การจัดการการตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
8 MSMK204 การจัดการช่องทางการจัด

จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

9 MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

 
MSMK-05-5.2-03 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องภาระงาน
ของอาจารย์ 
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10 MSMK203 การจัดการราคาและก าไร อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
11 MSMK406 เตรยีมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางการตลาด 
อ.ปราณตี  ใจหนัก 

 

                     ภาคการศึกษาท่ี 2/2559  
ที ่ วิชา อาจารย์ผู้สอน 
1 MSMK101 หลักการตลาด อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

อ.ปราณตี  ใจหนัก 

อ.ทิวาวรรณ  ศิรเิจรญิ 

อ.ดร.เจน  จันทรสุภาเสน 

2 MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

3 MSMK203 การจัดการราคาและ
ก าไร 

อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

4 MSMK204 การจัดการช่องทาง
การจัดจ าหน่ายและการกระจาย
สินค้า 

อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

5 MSMK106 การจัดการการ
ส่งเสริมการตลาด 

อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

6 MSMK212 การจัดการการขาย อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

7 MSMK214 การจัดกจิกรรม
ทางการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์ทางการตลาด 

อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

8 MSMK215 การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ 

อ.เอกชัย  แสงโสดา 

9 MSMK305 การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

10 MSMK308 การตลาดเพื่อสังคม อ.ชาญชัย  สุขสกุล 
11 MSMK313 การพยากรณ์

ยอดขาย 
อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

12 MSMK317 หลักการวจิัยทางการ
ตลาด 

อ.ปราณตี  ใจหนัก 

13 MSMK402 การพัฒนาบุคลากร
ทางการตลาด 

อ.นันทกานต์  ศรีปลั่ง 

14 MSMK408 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด 

อ.ปราณตี  ใจหนัก 

MSMK-05-5.2-04 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 5/2559 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
เรื่องการจัดตารางสอนประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.3 หลักสูตรมีการประชุมครั้งที่ 5/2559 โดยแจ้งอาจารย์ให้จัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งให้คณะ ก่อนเปิดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  จ านวน 11 

รายวิชาและ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่ 3 

ธันวาคม 2559 จ านวน 14 รายวิชา และจัดท า มคอ.5 และ มคอ.

6 หลังท าการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ในวันที่ 29 

เมษายน 2560 และเกณฑ์ในการส่งเกรดตามวันที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ดังนี้ 1) กรณีเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาค

การศึกษานั้นๆ ต้องส่งเกรดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบวัน

สุดท้าย และ 2) กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษานั้นๆ ให้ส่งเกรดภายใน 3 สัปดาห์หลังจากสอบเสร็จวัน

สุดท้าย โดยยึดดูจากปฏิทินวิชาการในภาคการศึกษานั้นๆ เพ่ือให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ส่งที่ประธานสาขาวิชาการตลาดก่อนเพ่ือจัดท าสรุปและบันทึกส่ง

ต่อทางคณะฯ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์

ด้านวิชาการ วิธีสอน การวัดผล และด าเนินการตามระบบของ

สาขาวิชาการตลาด หากยังมีอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ส่ง มคอ.3 

มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ตามวันที่ก าหนด ทางสาขาจะมี

หนังสือทวงไปยังอาจารย์ท่านนั้น 

3.4 หลักสูตรมีการวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี ่ อ าเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์” ของอาจารย์ปราณีต  ใจหนัก และในงานวิจัยนี้ยังมี

การบูรณาการกับบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ส่วนประสมทาง

การตลาด: Marketing Mix (4Ps)” ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือน าความรู้จาก

งานวิจัยในด้านการพัฒนาศักยภาพของการผลิตสินค้าจากสตอรว์

เบอร์รี่ ให้ เกษตรกรผู้ปลูกได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีคุณภาพ

สามารถน าเข้าสู่ตลาดระดับสากลได้ โดยการบริการวิชาการนี้ก็ได้

น านักศึกษาเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย นักศึกษามีหน้าที่เป็นผู้ช่วย

วิทยากรในการให้ความรู้ พ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 
MSMK-05-5.2-05 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 5/2559 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559  
เรื่อง การส่ง มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 และ มคอ.6 และการ
ส่งเกรด ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1/2559 และภาคการศึกษา
ที่ 2/2559 
MSMK-05-5.2-06  บันทึก
ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ปี
การศึกษาที่  1/2559 และปี
การศึกษาที่ 2/2559 
MSMK-05-5.2-07  บันทึก
ส่ง มคอ.5 และ มคอ.6  ปี
การศึกษาที่ 1/2559 และปี
การศึกษาที่ 2/2559 
MSMK-05-5.2-08  ปฏิทิน
วิชาการ       ปีการศึกษา 
1/2559 แ ล ะ ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2/2559 
MSMK-05-5.2-9  มคอ.3 
รายวิชาการจัดการการตลาด 
MSMK-05-5.2-10 แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์สตรอว์
เบอร์รี่ อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
MSMK-05-5.2-11 แบบ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่องานวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม 
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ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด แก่กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษากล่าวว่า เป็นการเรียนรู้งาน

ที่ดีท าให้ตนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการให้บริการวิชาการ

แก่ชุมชน สามารถน าเอาความรู้นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนใน

รายวิชาสัมมนาทางการตลาดในปี 4 ได้ต่อไป 

3.5 หลักสูตรมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชาการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยอาจารย์ศิริพงษ์   เหม

มั่น ได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับวิถีชีวิตการตลาดในให้สอดคล้องกับประเพณีในท้องถิ่น 

เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้ธีมงานอุ้มพระด าน้ า หรือ 

การแข่งขันพายเรือทวนน้ า ของจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

4. การประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน 

4.1 การประเมินผลการจัดรายวิชาสอน จากการประชุมสาขาครั้ง

ที่ 12/2559 วันที่ 5 ธันวาคม 2559  และการประชุมครั้งที่ 

6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยในการประชุมอาจารย์

ทุกท่านมีความพึงพอใจต่อรายวิชาที่ได้รับเพราะตนต้องการ

ที่จะท าผลงานในรายวิชานั้นและเป็นวิชาที่ตนเชี่ยวชาญอยู่

แล้ว  

4.2 การประเมินผลการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการบริการ

วิชาการแก่สังคมและการเรียนการสอน โดยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

4.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการจัด

กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์  พบว่า 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงานทางการตลาดได้

ดีจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน และคาดว่าจะน าวิธีการ

จัดการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในรุ่นต่อไป 

4.4 ประเมินผลการเขียน มคอ.3 ของอาจารย์ในหลักสูตร พบว่า

อาจารย์ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการในการเขียนรายงานการ

สอน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 อย่างกระจ่างชัด 

 

 
 
 
 
 
MSMK-05-5.2-12 รายงาน 
การจัด Event เรื่อง 
การตลาดหัวใจไทย 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.2-13  รายงาน
การประชุมครั้ งที่  12/2559 
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เรื่อง
การประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 
1/2559 
 
MSMK-05-5.2-14 รายงาน
การประชุ มครั้ งที่  6/2560 
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง
การประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 
2/2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. การปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน 

     หลักสูตรมีการเสนอให้จัดกิจกรรมแนะแนวเทคนิคการเขียน    

มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้

เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

MSMK-05-5.2-15 รายงาน
การประชุ มครั้ งที่  6/2560 
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง
เสนอให้จัดกิจกรรมแนะแนว
เทคนิคการเขียน มคอ. 
 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 4 3 X 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3   การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 
ประเด็น  

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

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- 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 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

 การประเมินผู้เรียน 
1. ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 

     หลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือด าเนินการออกแบบ

วิธีการประเมินผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดท าการประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา และการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 ก าหนดแนวทางการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐาน TQF 

5 ด้าน 

1.2 แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ออกแบบการประเมินผู้เรียน 

1.3 อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียน 

1.4 ติดตาม ประเมินผลและทวนสอบ 

1.5 ปรับปรุงกระบวนการจากผลการด าเนินงาน 

2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 

                     ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   
ที ่ วิชา อาจารย์ผู้สอน 
1 MSMK101 หลักการตลาด อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

(จ านวน 3 ห้อง) 
2 MSMK315 การตลาดระหว่างประเทศ อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
3 MSMK404 การวิจัยการตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
4 MSMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค อ.ชาญชัย  สุขสกุล 
5 MSMK405 สัมมนาทางการตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
6 MSMK301 กลยุทธ์การตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 

 
MSMK-05-5.3-01 ระบบและกลไก
การประเมินผู้เรียน 
MSMK-05-5.3-02 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2559 วนัที่ 11 
มิถุนายน 2559 เรื่องการทบทวน
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSMK-05-5.3-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน 
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7 MSMK201 การจัดการการตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
8 MSMK204 การจัดการช่องทางการจัด

จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

9 MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
10 MSMK203 การจัดการราคาและก าไร อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
11 MSMK406 เตรยีมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางการตลาด 
อ.ปราณตี  ใจหนัก 

 

                   ภาคการศึกษาท่ี 2/2559  
ที ่ วิชา อาจารย์ผู้สอน 
1 MSMK101 หลักการตลาด อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

อ.ปราณตี  ใจหนัก 

อ.ทิวาวรรณ  ศิรเิจรญิ 

อ.ดร.เจน  จันทรสุภา
เสน 

2 MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

3 MSMK203 การจัดการราคาและก าไร อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

4 MSMK204 การจัดการช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 

อ.ณัฐณิชา  อนิทร์เพ็ญ 

5 MSMK106 การจัดการการส่งเสรมิ
การตลาด 

อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

6 MSMK212 การจัดการการขาย อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

7 MSMK214 การจัดกจิกรรมทางการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด 

อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

8 MSMK215 การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ 

อ.เอกชัย  แสงโสดา 

9 MSMK305 การจัดการลูกค้าสมัพันธ์ อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

10 MSMK308 การตลาดเพื่อสังคม อ.ชาญชัย  สุขสกุล 
11 MSMK313 การพยากรณ์ยอดขาย อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
12 MSMK317 หลักการวจิัยทางการตลาด อ.ปราณตี  ใจหนัก 
13 MSMK402 การพัฒนาบุคลากรทาง

การตลาด 
อ.นันทกานต ์ ศรีปลั่ง 

14 MSMK408 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด 

อ.ปราณตี  ใจหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. การด าเนินงาน 

3.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือวางเกณฑ์การ

ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน

ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ตาม มคอ.2 ดังนี้ 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ 
ผู้ พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขา
อ่ืนๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อ
ตามท่ีระบุไว้     
1) มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) มีความพอเพียง มีน้ าใจ จิตสาธารณะช่วยเหลือผู้ร่วมงาน  

4) เคารพข้อระเบียบและข้อบังคับ  

5) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

เข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังในนักศึกษา
มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ

 
MSMK-05-5.3-04 มคอ.2 หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
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แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้อง
ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
3) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกการบ้านของผู้ อ่ืน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม  
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

          3.1.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้     
 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านการตลาด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่
นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่เหมาะสม

ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในการปฏิบัติงาน 

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

4) ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาในการปฏิบัติงาน 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนเองกับศาสตร์อ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการท างาน 

     การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจาก
ข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการ
ทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาด การสื่อสาร เทคโนโลยี
การสื่อสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ     
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากชิ้นงานที่นักศึกษาจัดท า 

4) ประเมินจากแผนการตลาด แผนงานต่างๆ หรือโครงการที่

น าเสนอ 

5) ประเมินจากการน าเสนอชิ้นงาน และรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

         3.1.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา    
          นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ
ได้โดยพ่ึงตนเองได้ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษา
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไหพร้อมกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการตลาดใน
ขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
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1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) มีทักษะการแก้ปัญหา โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล

หลักฐานต่างๆ 

3) สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ของตนมาชี้น าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 

     การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา      
1)  การเรียนการสอนฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาง่ายและเพ่ิมระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา                                                                    
2)  การอภิปรายกลุ่ม จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง                                                                                            
3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเพ่ือเป็น
การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา               
1) ประเมินตามสภาพจริงของผลงาน และการปฏิบัติของ
นักศึกษาจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน    
2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ                                                         
3) สัมภาษณ์ 

 

        3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ      
 นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้อง
เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา มีทักษะ
ในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย 
1) มีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
2) สามารถแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งส่วนตนเอง
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม  
3) มคีวามคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ  
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
 
 
กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  
          ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็น
กลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือ
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผู้น า 
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน      
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
          3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ / เครื่องมือที่

จ าเป็นต่อการท างาน 

2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการคิดวิเคราะห์ เพ่ือใช้ใน

การตัดสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

3) สามารถเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม 

     การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้

นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ

ให้น า เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิ เคราะห์

ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง

วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา         

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ                                       
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม                             
2) เรียนรู้ เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้อง   
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การน าเสนอต่อชั้นเรียน 

3.2 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ สอน 

ด าเนินการจัดท า มคอ.3, มคอ.4 ตามผลการเรียนรู้ที่

ก าหนด และก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนตามกลยุทธ์

วิธีการประเมินตามผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เช่น 

รายวิชาการวิจัยการตลาด โดยมีอาจารย์ปราณีต       

ใจหนัก เป็นอาจารย์ผู้สอน จะเน้นประเมินผลการเรียนรู้

จากการปฏิบัติ ผลงานวิจัย และการน าเสนอ ซึ่งจะ

แตกต่างจากรายวิชา หลักการวิจัยการตลาด ซึ่งจะเน้น

การประเมินผลจากการวัดความรู้ในทางทฤษฎีมากกว่า

การปฏิบัติ เป็นต้น 

3.3 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทวนสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาสอดคล้องกับ มคอ. 3 
มคอ. 4 เชื่อมโยงกับ มคอ. 5 มคอ. 6 ที่นักศึกษามีผล
การเรียนผิดปกติเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทาง 
ปรับปรุงแก้ไข โดยน า มคอ.5 หรือ มคอ.7 ครั้งที่แล้ว
มาร่วมวางแผน และได้จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4  จ านวน 6 รายวิชา ซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด
จ านวน 21 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ 
วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค วิชากลยุทธ์การตลาด วิชา
จริยธรรมทางการตลาด วิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
วิชาการจัดการตราสินค้า โดยทั้ง 7 วิชามีผลการทวน
สอบที่ตรงตามแผนการเรียน มคอ.3 และมีคะแนนเป็น
ปกต ิ

 
 
 
 
 
MSMK-05-5.3-05 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่  5/2560 เรื่อง 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผู้ เ รี ย น  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษาที่ 2559 
MSMK-05-5.3-06  รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง การ
จัดท า มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2559 เพ่ือวางแผนและน าไป
ปรับปรุงใช้ในปีการศึกษา 2560 
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4. ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการเดิมเป็น
กระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีแล้ว ที่
ประชุมจึงเสนอให้ใช้กระบวนการเดิม 

5. ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรใช้กระบวนการเดิมในการประเมินผู้เรียนตาม
มาตรฐาน TQF ทั้ง 5 ด้าน      

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.3 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย  

4 4 3 X 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
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 าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียน 
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในปีที่ 4 ของการใช้หลักสูตรไว้จ านวน 11 
ตัวบ่งชี้  
 ผลการด าเนินงานมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวบ่งชี้   คิดเป็น
ร้อยละ 100  (ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมในปีที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ)  ข้อ 1- 5 ต้องผ่านทุกข้อ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

1. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และ
ทบทวนการ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาชาวิชาการตลาด มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรเกินกว่าร้อยละ 80 ในการประชุมทุกครั้ง คือ  
ครั้งที ่7/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 
ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558 
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มกราคม 2559 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 
จ านวนตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง   

X  100 
จ านวนตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินงานในปกีารศึกษานั้น 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 5/2559วันที่11 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 7/2559วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 9 กันยายน 2559 
ครั้งที่ 10/2559วันที่ 7 ตุลาคม 2559 
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 

2 .  มี รายละเ อียด
ของหลักสูตร ตาม
แ บ บ  ม ค อ . 2  ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐ านคุณวุฒิ
ร ะดั บ อุ ดมศึ กษ า
แ ห่ ง ช า ติ  ห รื อ
มาตรฐ านคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

3. มีรายละเอียดของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละ เ อี ยดขอ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี ) 
ตามแบบ  มคอ . 3 
และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการ เปิด
สอนในแต่ละภาค

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มี
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยจัดท าเพ่ือส่งแก่
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 มีวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด ได้แก่ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ส่งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 

1 MSMK101 หลักการตลาด อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

2 MSMK315 การตลาดระหว่างประเทศ อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 



 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

3 MSMK404 การวจิัยการตลาด อ.ปราณีต  ใจหนกั 
4 MSMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค อ.ชาญชัย  สุขสกุล 
5 MSMK405 สัมมนาทางการตลาด อ.ปราณีต  ใจหนกั 
6 MSMK301 กลยุทธ์การตลาด อ.ปราณีต  ใจหนกั 
7 MSMK201 การจัดการการตลาด อ.ปราณีต  ใจหนกั 
8 MSMK204 การจัดการช่องทางการจัด

จ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

9 MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
10 MSMK203 การจัดการราคาและก าไร อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
11 MSMK406 เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางการตลาด 
อ.ปราณีต  ใจหนกั 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ส่งวันที่ 3 ธันวาคม 2559 
                    
1 

MSMK101 หลักการตลาด อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

อ.ปราณีต  ใจหนกั 

อ.ทิวาวรรณ  ศิริเจริญ 

อ.ดร.เจน  จันทรสุภาเสน 

2 MSMK202 การจัดการผลิตภัณฑ ์ อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

3 MSMK203 การจัดการราคาและ
ก าไร 

อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

4 MSMK204 การจัดการช่องทางการ
จัดจ าหนา่ยและการกระจายสินค้า 

อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

5 MSMK106 การจัดการการส่งเสริม
การตลาด 

อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 

6 MSMK212 การจัดการการขาย อ.ชาญชัย  สุขสกุล 

7 MSMK214 การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 

อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

8 MSMK215 การส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการ 

อ.เอกชัย  แสงโสดา 

9 MSMK305 การจัดการลูกค้า
สัมพันธ ์

อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 

10 MSMK308 การตลาดเพื่อสังคม อ.ชาญชัย  สุขสกุล 
11 MSMK313 การพยากรณ์ยอดขาย อ.ศิริพงษ์  เหมมั่น 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
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Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

12 MSMK317 หลักการวิจยัทางการ
ตลาด 

อ.ปราณีต  ใจหนกั 

13 MSMK402 การพัฒนาบุคลากรทาง
การตลาด 

อ.นันทกานต์  ศรีปลั่ง 

14 MSMK408 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด 

อ.ปราณีต  ใจหนกั 

 

 
 
 
 
 

4. จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ  มคอ . 5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30วัน  หลั งสิ้ นสุ ด
ภาคการศึกษาที่เปิด
ส อ น ใ ห้ ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนครบทุกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ส่งในวันที่ 
และภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ส่งในวันที่ 24 เมษายน 2560 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5. จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 
วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุดปี การศึกษา  ส่ งในวันที่  29 
พฤษภาคม 2560 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

6. มีการทวนสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  จ านวน 6 รายวิชา ซึ่งไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
ทั้งหมดจ านวน 21 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 



 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

มคอ.3 และ มคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค วิชากลยุทธ์การตลาด วิชาจริยธรรม
ทางการตลาด วิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วิชาการจัดการ
ตราสินค้า โดยทั้ง 7 วิชามีผลการทวนสอบที่ตรงตาม
แผนการเรียน มคอ.3 และมีคะแนนเป็นปกติ 

7 .  มี ก า ร พั ฒนา /
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการ
เรียนรู้  จากผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กลยุทธ์การสอน และ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทุกคน ได้รับการ
ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา เป็นอัตราทดแทนอัตรา
เกษียณอายุของอาจารย์นิคม  จันทรมังกร โดยเป็นการใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในคณะ ซึ่งไม่ได้ประจ าหลักสูตรใด 
และพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีความสัมพันธ์กันกับสาขาวิชา
การตลาด คือ อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยจัดให้
อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยแนะน า
รายละเอียดของหลักสูตร กิจกรรมของหลั กสูตร และ
แนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นต้น 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

9. อาจารย์ประจ า
ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรื อวิ ชาชี พ 
อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาชาวิชาการตลาด  ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ทุกคนอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ดังนี้ 
1. อ.ปราณีต  ใจหนัก 
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน
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บริการ ด้านการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และการบริการการตลาดท่องเที่ยว 4.0 
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิทยากร ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนแผน
ธุรกิจ ในงาน มหกรรมอาชีวศึกษา การประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
- น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าชุมชนของชาวบ้านต าบลหนองแม่นา” ในงาน การ
ประชุมสัมมนาวิชาการน า เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
- วิทยากร เรื่อง การจัดการการตลาด โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) 
- วิทยากรเรื่อง “การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
และ “การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 
- วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
และการประกวดแผนธุรกิจ 
2. อ.ชาญชัย  สุขสกุล 



 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ด้านการยกระดับผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการการตลาดท่องเที่ยว 4.0 
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยากาจัดการ
วิชาการ 2017” 
3. อ.ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ 
- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ด้านการยกระดับผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการการตลาดท่องเที่ยว 4.0 
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิทยากร ในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 
- น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านหนองรางช้าง ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอเขาค้อ จั งหวัด เพชรบูรณ์” ในงานการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  ราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
- โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี่ อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
- วิทยากรเรื่อง “การพัฒนาสินค้าและบริการเ พ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มภาคเหนือ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ตอนล่าง 1 
- วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
และการประกวดแผนธุรกิจ 
4. อ.ศิริพงษ์  เหมม่ัน 
- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ด้านการยกระดับผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการการตลาดท่องเที่ยว 4.0 
- วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากล” ใน
โครงการบริการวิชาการเรื่อง การเข้าสู่ตลาดระดับสากลของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
และการประกวดแผนธุรกิจ 
5. อ.ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ 
- วิทยากร เรื่อง “ช่องทางการเข้าสู่ตลาดระดับสากล และ 
ขั้นตอนและวิธีการน าสินค้าเข้าสู่ตลาดระดับสากล” ใน
โครงการบริการวิชาการเรื่อง การเข้าสู่ตลาดระดับสากลของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 
2016) หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระ
นครเหนือ หัวข้อ “การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตอล” 
ประจ าปี 2559 
- เ ข้ า ร่ วมการประชุ มชี้ แจ งกรอบการวิ จั ยประ เภท
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 และมอบเกียรติ
บัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 
2560 



 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

10. จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
ก า ร ส อ น  ( ถ้ า มี ) 
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50ต่อปี 

-  เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

11. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

สาขาวิชาการตลาดได้ระดับความพึงพอใจจากนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเท่ากับ 4.39 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

12. ระดับความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

สาขาวิชาการตลาดได้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.50 

 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 หมายเหตุ  กรณีท่ีหลักสูตรใดมีตัวบ่งชี้ การด าเนินงานเพ่ิมเติมมากกว่าที่ก าหนดให้เพ่ิมเติมได้ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม มคอ. 2 ของหลักสูตร 

  
1)  ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 
 

 
 

 
11 

X  100 
  11 

= 100 



124 
 

 

หลักฐานการด าเนินงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 MSMK-05-5.4-01 รายงานการประชุม 
2 MSMK-05-5.4-02 มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร

ปรับปรุง 2559 
3 MSMK-05-5.4-03 บันทึกส่ง มคอ.3 มคอ.4 
4 MSMK-05-5.4-04 บันทึกส่ง มคอ.5 มคอ.6 
5 MSMK-05-5.4-05 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 
6 MSMK-05-5.4-06 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
7 MSMK-05-5.4-07 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ที่ปรับกลยุทธ์การเรียนการสอน และ

การประเมินผลการเรียน 
8 MSMK-05-5.4-08 รายงานการประชุมการรับอาจารย์ใหม่ 
9 MSMK-05-5.4-09 ค าสั่งไปราชการ 
10 MSMK-05-5.4-10 รายงานผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร 
11 MSMK-05-5.4-11 รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ 

 
ผลการประเมนิตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.4 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5  
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.4 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80    
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้า 
1. การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

งบประมาณไม่เพียงพอ มีผลต่อการบริหารหลักสูตรท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครบทุก
ด้าน 

เสนอขอเพิ่มงบประมาณต่อ
คณะฯ 
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องค์ประกอบที่  6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 
ประเด็น  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- 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 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการ
ด าเนินงาน 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ระบบและกลไก 
          1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมวิเคราะห์ส ารวจ สิ่ง 
              สนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร  
          2)  จัดท าแผนและจัดสรรงบประมาณ         
          3)  ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตาม 
              ความต้องการของอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตร  
          4)  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 
              สนับสนุนการเรียนรู้ และรายผลส ารวจความพึงพอใจ 
              และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
              เรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะวิทยาการจัดการ  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ด้านกายภาพส าหรับ
นักศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อันได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ส านักวิทยบริการข อง
มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  วารสารวิชาการเพื่ อการสืบค้น ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  
โปรเจคเตอร์ (MSMK-06-6.1-01) 
        จากการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าอยากให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ช่ว ยใน
ด้านการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องช่วยพูดและอุปกรณ์ขยายเสียงในห้องเรียน อินเตอร์เนตที่สามารถเปิดได้ในทุก
ห้องเรียน รวมถึงห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
         ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด จึงได้เสนอของบประมาณด้านครุภัณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยพูดและขยายเสียง เพื่อ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (MSMK-06-6.1-02) 
         อีกทั้งจากการด าเนินงานในปี 2558 จากข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ตรวจประกัน เสนอให้จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนในหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  (MSMK-06-6.1-03) 
        หลักสูตรจึงได้มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับ บ.แม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์ ในการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ในการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถ่ิน โดยมีแม็คโครเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เร่ืองการค้าปลีกให้กับนักศึกษา ส่วนหลักสูตรให้ร่วมมือโดย

MSMK-06-
6.1-01 
ภาพถ่ายสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ที่ทาง
มหาวิทยาลยั
และคณะ
วิทยาการ
จัดการจัดให้
นักศึกษา 
MSMK-06-
6.1-02 
บันทึกการขอ
ครุภัณฑ์ 
MSMK-06-
6.1-03 
ข้อตกลงร่วม
ระหว่าง 
Mackro กับ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 
MSMK-06-
6.1-04 
ภาพกิจกรรม 
โครงการแม็ค
โครมิตรแท้ โขส์
ห้วย 
MSMK-06-
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การให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาร้านค้าปลีก ภายใต้โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย รวมถึงช่วยกันท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในบริ เวณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้การท างานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเป็นอย่างมาก (MSMK-06-6.1-04) 

         
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
     สาขาวิชาการตลาด มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการประเมิน  
ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.98 โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คือ อยากให้เพิ่มแหล่งการเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้วิชาหลักในมหาวิทยาลัย และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
(MSMK-06-6.1-05) 
 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
      จากผลการประเมิน หลักสูตรได้มีมติปรับปรุงกระบวนการท างานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
          1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมวิเคราะห์ส ารวจ สิ่ง 
              สนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร  
          2)  จัดท าแผนและจัดสรรงบประมาณ         
          3)  ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตาม 
              ความต้องการของอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตร 
          4) ประสานงานติดต่อหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นแหล่ง 
              เรียนรู้ให้กับนักศึกษา  
          4)  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 
              สนับสนุนการเรียนรู้ และรายผลส ารวจความพึงพอใจ 
              และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
              เรียนรู้ 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

ระบบและกลไก 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการวางแผนการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการน าผลการ
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอนมาเป็นข้อมูลในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 
(MSMK-06-6.1-06) 
 
ผลการด าเนินงาน 
       หลักสูตรได้ใช้งบประมาณของสาขา จัดหาสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ อย่างเช่น หนังสือนิตยสารทางการตลาด ต าราวิชา
ที่เก่ียวข้องกับการตลาด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ค้นคว้ากรณีศึกษาทางการตลาดที่เป็นปัจจุบันสมัย ซึ่งท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในการ

6.1-05 
แบบประเมนิ
ความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนบัสนุน
การเรีนรู้ 
MSMK-06-
6.1-06 
รายงานการ
ประชุมสาขา
คร้ังที่ 5/2559 
เร่ืองการ
วางแผนเร่ือง
การจัดสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู ้
MSMK-06-
6.1-07 
ภาพสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ของสาขา 
MSMK-06-
6.1-08   
สรุปผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา 
MSMK-06-
6.1-09 
สรุปผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ของ



 

 

เรียนมากขึ้น รวมทั้งเครื่องช่วยพูดและขยายเสียงที่อาจารย์ทุกท่าน ได้น าไปใช้ในการเรียนสอน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาดีขึ้น  
(MSMK-06-6.1-07) 
      อีกท้ังคณะกรรมการหลักสูตรได้ติดต่อหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา เช่น แม็คโคร เป็นต้น  
      และมีการพิจารณารายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี และสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และเสนอขอพิจารณาประจ าปีงบประมาณ ต่อไป  
 
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
       หลักสูตร มีการประชุมทบทวนกระบวนการ และมีมติเห็นว่า การด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีกระบวนการที่ชัดเจน มี
ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และกระบวนการการจัดหารแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เพ่ิมเติมขึ้นก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาจริง มติที่ประชุ มจึง
เห็นชอบให้เพิ่มการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกเข้ามาในระบบและกลไก และให้ใช้ระบบนี้ต่อไปในปีการศึกษา 2560 
 
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
         หลักสูตร มีมติเห็นว่า ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ดี สามารถจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
ทันท่วงที  และให้ใช้ระบบนี้ต่อไปในปีการศึกษา 2560 (MSMK-06-6.1-07) 
 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และแนวทางการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจให้ครบทุกประเด็น
ตามท่ีคณะก าหนด 

2. หลักสูตร ร่วมกันพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา ตามแต่ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา  
3. หลักสูตร จัดท ารายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรต้องการส่งให้ยังคณะเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
            ในปีการศึกษา 2559  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษาทุกประเด็น มีค่าเฉลี่ย 3.98 ซึ่งมีผล
ประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี (MSMK-06-6.1-08)  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในทุกประเด็น มีค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี (MSMK-06-6.1-09)  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน ในการประชุมสาขาครั้งที่ 6/2560 เพ่ือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีถัดไป  ทั้งนี้หลักสูตร เห็น
ควรให้มีการจัดหาท าข้อตกลงร่วมกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพ่ิมเติม เช่น โรงเรียนสารพัดช่าง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
หลักสูตร (MSMK-06-6.1-10) 
 
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 

อาจารย ์
MSMK-06-
6.1-10 
รายงานการ
ประชุมสาขา
คร้ังที่ 6/2560 
เร่ืองการหา
แหล่งเรียนรู้
ภายนอกเพื่อ
สนับสนนุการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา และ
ประเมิน
กระบวนการ
ด าเนินงาน
รวมถึงปรับปรุง 
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           หลักสูตร มีการประชุมทบทวนกระบวนการ (MSMK-06-6.1-11) และมีมติเห็นว่า การด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มี
กระบวนการที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งหากหลักสูตร พิจารณาแล้วว่าสามารถจัดสรรได้เองตามความเหมาะสมของงบประมาณที่
หลักสูตรฯมีก็สามารถน าเสนอในที่ประชุม และจัดสรรงบประมาณได้ตามความเหมาะสม แต่หากหลักสูตรฯ ไม่สามารถจัดสรรได้ ประธาน
สาขาฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการยื่นบันทึกเพ่ือขอคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
            หลักสูตร มีมติเห็นว่า ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ดี สามารถจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
ทันท่วงท ีสามารถติดตามการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ของนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อทุกรายวิชา ซึ่งหากหลักสูตรฯ 
ไม่สามารถจัดสรรได้ ประธานสาขาฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการยื่นบันทึกเพ่ือขอคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 
 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4 4 3  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้(ปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4   
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 
ข้อมูลน าเข้า  

1. การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ มิถุนายน 2560 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ควรมีการเพ่ิมทักษะทางภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 
- ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานมากขึ้น 

- เพ่ิมโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
- เสนอโครงการศึกษาดูงานให้มากข้ึน 

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

2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน เชิญประชุม 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
อยากให้มีการจัดอบรมเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในระบบการท างาน  

จัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้นักศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
 
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้า 
1.การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................... .....................................................................................................  
 
 2.การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  
...................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 

 

 

 



 

 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้า  
1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

มีการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (ร่าง
ปรับปรุงพ.ศ.2559) 

พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

มี ก า ร จั ด ท า เ ล่ ม ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559) ซึ่ งอยู่ ในระหว่างการ
พิจารณาจากสกอ.  

 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

2.1  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับที่เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความทันสมัยตามสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดย
มีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้    

1) การปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา  
2) การปรับปรุงหน่วยกิตให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา  
3) การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping)  
4) การเพ่ิมและปรับรวมรายวิชาให้ทันสมัย 

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
          -  ไม่มี 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
        หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีงบสนับสนุนในทุก
ปีการศึกษา 

3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
แผนด าเนินงานหลักสูตร 
เรื่อง การบูรณาการเรียน
การสอน  

31 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐาน  และอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2559  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาดมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

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

I 
ป.ตรี 3 ข้อ 
ป.โท/ป.

เอก 11 ข้อ 

ป.ตรี 4 ข้อ 
ป.โท/ป.

เอก 12 ข้อ 
  

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ์  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 

O 
ค่าคะแนน

เต็ม 5 
4 คะแนน 21.43 

 
2.38 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (สกอ.2.2) 

O 
   

 

- ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 

- 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
64.87 

 
3.23 

 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษา

ในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตพีิมพ์หรือ
เผยแพร ่
 

- ร้อยละ  40 ร้อยละ 20 - 

 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

- ร้อยละ  80 ร้อยละ 80 - 
 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  P 5  ระดับ 4 คะแนน 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) P 5  ระดับ 4 คะแนน 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) O 5  ระดับ 4 คะแนน 4 3 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.4.1) I ร้อยละ 80 4 คะแนน 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ (สกอ.4.2) P    3.33 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

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

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

ร้อยละ20 5 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ป.ตรี ร้อย
ละ 60 
ป.โท ร้อย
ละ 80 

ป.ตรี ร้อย
ละ 15 
ป.โท ร้อย
ละ 30 

- 0 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

ป.เอก ร้อย
ละ 100  

ป.เอก ร้อย
ละ 50 
 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

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

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

ร้อยละ 48 5 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอก 

 

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

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

- 

0 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ.4.3) 
 

O 5  ระดับ 4 คะแนน 5 
4 

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

P 5 ระดับ  
4 

3 

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

O 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

5 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (สกอ.6.1) P  5 ระดับ 4 คะแนน 4 3 

สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 
(องค์ประกอบท่ี 2-6/13ตัวบ่งชี้) 

 
3.23 



 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.81 2.81 ปานกลาง 
3 3 3 - - 3 ปานกลาง 
4 3 3.44 - - 3.44 ดี 
5 4 3 3.67 - 3.5 ดี 
6 1 - 3.00 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 3.19 3.5 2.81 3.23 ดี 

 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 
1.  คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.   
3.   
โอกาสในการพัฒนา 
1.  
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 
1.การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 
1. มีระบบและกลไกที่ดี สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
2. 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1.  มีการแนะแนวเพ่ิมข้ึนเพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 
1.  คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.  การสนับสนุนให้อาจารย์เสนอผลงานวิชาการ 
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการสู่สังคม 
โอกาสในการพัฒนา 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. อาจารย์ให้ความร่วมมือในการทบทวนการปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตรที่ดี 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1.   

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดได้รับสิ่งสนับการการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 



 

 

 
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (ถ้าม)ี 
- ไม่ม ี

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

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

2. ............................................................           4. .................................................            
 ( อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ )                          ( อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ ) 
 
        
 

ประธานหลักสูตร 
 

       ............................................................ (ลายมือชื่อ) 
                                       (  อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก ) 

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

เห็นชอบโดย 
 

       ............................................................ (ลายมือชื่อ) 
                                ( อาจารย์ ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา ) 

ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
วันที่รายงาน............../................/............. 
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