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แนวทางการเขยีนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
องค์ประกอบ 3  นกัศึกษา  และองค์ 4 อาจารย์   

หลักสตูรการตลาด และเศรษฐศาสตรก์ารเงิน การคลงั คณะวิทยาการจดัการ 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นย่อย หลักสตูรการตลาด /หน้า หน้า 
3.1 การรับนักศึกษา    
  3.1.1 การรับนักศึกษา 2 24 (4 คะแนน) 
  3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 5 25 (4 คะแนน) 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

9  26 (4 คะแนน) 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ      
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

12-20 (4 คะแนน) 28 (4 คะแนน) 

4.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง) 

  

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 15 (4 คะแนน) 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์  17 (4 คะแนน) 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  18 (4 คะแนน) 
4.2 คุณภาพอาจารย์  20 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  - 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในวันพุธ ที่  15 พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน  ชั้น 9 

อาคาร 14 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ในปีการศึกษา 2559   มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  154  คน 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่  149  คน 
คิดเป็นร้อยละ    95.45 

ปัจจัยท่ีกระทบ 

รายชื่อนักศึกษา เหตุผลในการออกกลางคัน 
หมู่เรียน 5914202 

5914203-03  นางสาวบุญริสา  สาลิบุญ พ้นสภาพ 

5914203-15  นายจีรพงษ์  สุวรรณเลิศ ปัญหาด้านเศรฐกิจ 

5914203-21  นายคเณศ  อันเตวาสิก ช่วยกิจการทางบ้าน 

5914203-28  นายกิตตศิักดิ์  พุ่มทอง   ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
เนื่องจากได้รบัทุนนักกีฬา 

5914203-37  นางสาวณฏัฐ์ธยาน ์ มาลาเอี่ยม ช่วยกิจการทางบ้าน 

5914203-41  นายศิวกร  อ่อนเกตุ พ้นสภาพ 

 
 
องค์ประกอบ  3  นักศึกษา  

ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

3.1.1 การรับ
นักศึกษา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเป็นไป
ตามแผนรับนักศึกษาปรญิญาตรี 4 ปี จ านวน 40 
คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาแรกเข้ามีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตาม มคอ.2 ก าหนด 

 
มีระบบและกลไก/กระบวนการ การรับนักศึกษา  
       ในปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านมา หลักสูตรได้
วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาและท าการส ารวจ
จ านวนนักศึกษาท่ีจบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) มีจ านวนลดลง หลักสูตรจึงได้ปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
 (วจ.กต.3.1-1-1)  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.3.1-1-1  
ระบบและกลไก
การรับนักศึกษา 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-01.docx
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวน
แผนการรับนักศึกษาของหลักสตูรทั้งปริญญาตรี 4 ปี 
และปรญิญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดภาระงานท่ี
เกี่ยวข้องและพิจารณาผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรบั
นักศึกษา 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ 
การรับนักศึกษา 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตดิตามผลการรับ
นักศึกษา 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อประเมิน
และหาแนวทางพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป 

  มีผลการด าเนินงานระบบและกลไกการรับนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูรไดด้ าเนินการตาม

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดงันี ้
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวน

แผนการรับนักศึกษาของหลักสตูรทั้งปริญญาตรี 4 ปี 
และปรญิญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 
28 พฤษภาคม 2559 (วจ.กต.3.1-1-2) 

 โดยที่ประชุมมีมตไิมเ่ปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี 
4 ปี (เทียบโอน) เนื่องจากแนวโน้มนักศึกษาที่จบใน
ระดับ ปวส. มีจ านวนลดลงอย่างตอ่เนื่องเพราะจะ
ส่งผลกระทบต่อแผนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดภาระงานท่ี
เกี่ยวข้องและพิจารณาผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรบั
นักศึกษา ดังนี ้

    - ด้านการแนะแนว การศึกษาต่อ ณ โรงเรียน
มัธยมในจังหวัดก าแพงเพชร มอบให้อาจารย์              
วรรณพรรณ รักษ์ชน และตัวแทนนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
รับผิดชอบ 

    - ด้านการประชาสัมพันธ์ ผา่นสื่อออนไลน์ 
มอบให้อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้และอาจารย์จริะ 
ประสพธรรม รับผดิชอบ  

    - ด้านการประชาสัมพันธผ์่านโครงการ/
กิจกรรม มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา     

 
วจ.กต.3.1-1-2  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2559 
วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2559 
 
วจ.กต.3.1-1-3  
การประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา
ผ่านสื่อออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-03.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

บุดสีทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อสิรีย์  ด่อนคร้าม 
รับผิดชอบ 

    - ด้านการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ มอบให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์  เงินทอง และอาจารย์จริะ  
ประสพธรรม เป็นผู้คดัเลือกและสอบสัมภาษณ์  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่  Fan page 
Marketing, Facebook Marketing สาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชรและให้นักศึกษารุ่นพีช่่วยประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อชักชวนรุ่นน้องจากสถานศึกษา
เดิมให้มาสมัครเรียนสาขาวิชาการตลาด โดยเน้นถึง
ประโยชน์ท่ีรุ่นพีไ่ดร้ับที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองและการประกอบอาชีพในขณะที่เรียนและใน
อนาคตเมื่อจบการศึกษา (วจ.กต.3.1-1-3) 

    - ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและ
ผู้ประกอบการ ผ่านโครงการ “คณุรักลูก ครูรักศิษย์ 
ร่วมกันผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ”  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตดิตามผลการรับ
นักศึกษา พบว่ามีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนหลักสตูร
ปริญญาตรี 4 ปีจ านวน 45 คน 

   โดยนักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบตัิครบถ้วน
ตามที่หลักสูตร ก าหนดไว้ใน มคอ.2 คือ เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และคุณสมบตัิตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนดคือ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ บุคลิกภาพและ
ท่วงทีวาจา การมีมนุษยสมัพันธ์และทัศนคติ 
พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ  

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม เพื่อประเมิน
และหาแนวทางพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนกระบวนการรับ

นักศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559  วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2559 พบว่า ในปีการศึกษา 2559 ระบบ
และกลไกการรับนักศึกษาดังกล่าว  ท าให้หลักสูตรได้

 
วจ.กต.3.1-1-4  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-04.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้    
(วจ.กต.3.1-1-4) 
 

 

มีการปรับปรุง/ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
หลักสตูรได้มีการประชุมเพื่อทบทวน

กระบวนการรับนักศึกษาว่าในปีการศึกษา 2559     
ได้ปรับปรุงข้ันตอนการทบทวนแผนการรับนักศึกษา
โดยหลักสตูรจะไมเ่ปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี 4 ป ี
(เทียบโอน) แต่จะมุ่งการก าหนดแผนรับไปท่ี นักศึกษา
ปริญญาตรี 4 ป ีและมุ่งการประชาสัมพันธ์ไปยัง
นักเรียนท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ 
ปวช. มากข้ึน  

 
 

3.1.2    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

3.1.2 การ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาแรกเข้าทุกคนได้รับ
การเตรียมความพร้อม ร้อยละ 100 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
เรียนได้ตลอดหลักสตูร 

 
มีระบบกลไก/กระบวนการ การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา  

ในปีการศึกษา 2558 ศึกษาข้อมูลจาก มคอ.2 
และรายงานสรุปผลโครงการปีที่ผา่นมา พบว่า การจัด
โครงการเตรยีมความพร้อมขาดกระบวนการมสี่วนร่วม
ของนักศึกษารุ่นพี่ในการก าหนดกจิกรรมการเตรียม
ความพร้อม ดังนั้น หลักสูตรจึงมีการปรับปรุง
กระบวนการเตรยีมความพร้อม (วจ.กต.3.1-2-1) 
ดังนี ้

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนปัญหา
ของนักศึกษาแรกเข้าใน มคอ.2 และรายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมของปีท่ีผ่านมา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2-4 ร่วมกันก าหนดโครงการ/ กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3. ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ให้กับนักศึกษาแรกเข้า 

4. ประเมินโครงการ/ กิจกรรมเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

5. น าผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษามาทบทวนและปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.3.1-2-1  
ระบบและกลไก
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-01.docx
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  มีผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนปัญหา
ของนักศึกษาแรกเข้าใน มคอ.2 เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
นักศึกษาแรกเข้าไม่แน่ใจต่อการตดัสินใจและประกอบ
อาชีพในอนาคตของตนเอง มีพื้นฐานความรู้ทาง
วิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าน้อย (วจ.กต.3.1-2-2) 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้น าปัญหา
ดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกับตัวแทนนักศึกษาช้ันปีท่ี  
2-4 เพื่อก าหนดโครงการ/ กิจกรรมเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ซึ่งโครงการ/ กิจกรรมที่ใช้ส าหรับการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า คือ  

    - ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการค้นคว้า 
    - ด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการศึกษา

สาขาวิชาการตลาดและการประกอบอาชีพในอนาคต 
    - ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรได้ด าเนินการจดัโครงการ/ กิจกรรม

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้กับนักศึกษาแรก
เข้า ดังนี ้

    - ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการค้นคว้า
ได้แก่ โครงการเทคนิคการน าเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ 
ในวันท่ี 19 และ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษา  

    - ด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการศึกษา
สาขาวิชาการตลาดและการประกอบอาชีพในอนาคต 
ได้แก่ การจดัประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และผูป้ระกอบการ ภายใตโ้ครงการ “คุณรักลูก ครรูัก
ศิษย์ ร่วมผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพ” ในวันท่ี 10 
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ (วจ.กต.3.1-2-3) 

    - ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการ
สื่อสาร ความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 22 
มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ (วจ.กต.3.1-2-4) 

4. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักในการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา รายงานผล

 
 
วจ.กต.3.1-2-2  
รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 3/2559 
วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.3.1-2-3  
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ “คุณรัก
ลูก ครูรักศิษย์ ร่วม
ผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพ” 
 
วจ.กต.3.1-2-4  
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-04.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของการจัด
โครงการดังกล่าว 

5. น าผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษามาทบทวนและปรับปรุง 
พบว่า  

    - โครงการเทคนิคการน าเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินการในภาพรวม พบว่า นักศึกษาแรกเข้า
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ
ได ้

    - โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศษิย์ ร่วมผลิต
บัณฑิตที่มคีุณภาพ” ผลการด าเนนิการในภาพรวม 
พบว่า นักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมทั้ง
มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

    - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลการ
ด าเนินการในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความสุขและ
ความกล้าที่จะแสดงออกและสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
มีการทบทวนระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

หลักสตูรมีการประเมินและทบทวนระบบและ
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า 
กระบวนการเตรยีมความพร้อมดังกล่าว สามารถ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
เตรียมความพร้อมไปใช้ในการปรบัตัว การใช้ชีวิต และ
ในการเรียนเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด (วจ.กต.3.1-2-5) 

 

 
 
วจ.กต.3.1-2-5  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2559 
วันท่ี 1 มีนาคม 
2560 
 

มีการปรับปรุง/ระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ทั้งนี้กระบวนการเตรียมก่อนเข้าศกึษาให้แก่
นักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักศึกษามีความพรอ้มท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตใน     
การเรยีนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น หลักสูตรจะน า

 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.1-2-05.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

กระบวนการทีไ่ด้ปรบัปรุงในปีการศึกษา 2559 ไปใช้
ในการเตรยีมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 ต่อไป 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
      ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดังนี้ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
3.2.1    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

3.2.1 การควบคุม
การดูแลการให้
ค าปรึกษา
วิชาการและ
แนะแนวแก่
นักศึกษา
ปริญญาตรี 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  อัตราการออกกลางคันลดลง
ร้อยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาส าเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 
80 

 
มีระบบกลไก/กระบวนการ การควบคุม การดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรไดดู้แลการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา พบว่า ขาดกระบวนการ
วิเคราะหป์ระเด็นปญัหาของนักศึกษาท่ีน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น หลักสูตรจึงมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ การควบคุม การดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
(วจ.กต.3.2-1-1) ดังนี ้

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อก าหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละหมูเ่รียน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนโดยมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา และบันทกึการให้ค าปรึกษาไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรน าข้อมูลการให้
ค าปรึกษา  มาวิเคราะหร์ะดบัประเด็นปัญหา และ
ก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา 

5. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.3.2-1-1  
ระบบและกลไก
การควบคุมการ
ดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญา
ตร ี
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-01.docx
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  มีผลการด าเนินงานการควบคุม การดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญา
ตรี 

  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุม ครั้งที่ 
3/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 หมู่
เรียน 5914203 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (วจ.กต.3.2-1-2) 

2. อาจารย์จิระ ประสพธรรม ไดร้บัแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 5914203 โดยมี
หน้าท่ีให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศกึษา )วจ ..กต 3.2-1-3( 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี ได้ใหค้ าปรึกษาและ
สรุปประเด็นปัญหาทีไ่ด้จากการใหค้ าปรึกษา ได้แก ่

    - ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา (ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ค่า
รักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา) 

    - ปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา  
    - ปัญหาด้านการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 
    - ปัญหาด้านวิชาการ (การสอนเสรมินอกเวลา

เรียน) 
    - ปัญหาด้านครอบครัว  
4. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรน าข้อมูลการให้

ค าปรึกษามาวิเคราะห์ระดับประเด็นปัญหา และ
ก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา พบว่า ปัญหาที่ต้องแก้ไข
เร่งด่วน คือ ด้านทุนการศึกษา เนือ่งจากมีนักศึกษา
จ านวนมากที่ประสบปัญหาด้านการเงิน หลักสูตรจึงได้
หาวิธีการแก้ไขปญัหาโดย 

    - การหาช่องทางในการหาเงินทุน  
    - หางานพิเศษระหว่างเรียนมาช่วยเหลือ 
    - จ าหน่วยผลิตภณัฑ์ชุมชนภายใต้ตราสินค้า 

“สานรัก” 
    - ให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการให้ 

บริการวิชาการ 
    - รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า 

ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภายนอก  
 
 
 

 
 
 
วจ.กต.3.2-1-2  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2559 
วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2559 
 
วจ.กต.3.2-1-3  
ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
2559 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-03.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  มีการทบทวนระบบและกลไกการควบคุม การดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา
ปริญญาตรี 

หลักสตูรได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไก
การควบคุม การดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ีในการประชุมครั้งท่ี 
6/2559 วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า 
ระบบและกลไกมีความเหมาะสม สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษาส าเรจ็การศกึษาได้ตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร และใช้ชีวิตช่วงการศึกษาได้
อย่างมีความสุข (วจ .กต. 3.2-1-4) 
 

 
 
 
วจ.กต.3.2-1-4  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2559 
วันท่ี 1 มีนาคม 
2560 
 

  มีการปรับปรุง/ระบบและกลไกการควบคุม การดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา
ปริญญาตรี 

ทั้งนี้การดูแลและให้ค าปรึกษาแกน่ักศึกษา ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการ 
โดยน าข้อมลูการให้ค าปรึกษามาวเิคราะห์ระดับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไข แตม่ติที่ประชุมเห็นควรให้
ด าเนินการดูแลการให้ค าปรึกษากบันักศึกษา ตั้งแต่
กระบวนการรับนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ถึงประเด็น
ปัญหาและหาวิธีการแกไ้ขให้นักศกึษามีความพร้อม
โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งหลักสตูรได้
ด าเนินการตามกระบวนการดังกลา่วแล้ว ในการ
สัมภาษณ์นักศึกษาวันท่ี 13 พฤษภาคม 2560  
(วจ.กต.3.2-1-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
วจ.กต.3.2-1-5  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2559 
วันท่ี 1 มีนาคม 
2560 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-1-05.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

3.2.3    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

3.2.3 การ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
การเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 
21 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาได้รับรางวลัระดับชาติ 
อย่างน้อย 2 รางวัล 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง และสามารถน า
ทักษะไปใช้ในการแข่งขันระดับชาติได ้

 
มีระบบกลไก/กระบวนการ การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรมีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไก ดังนี ้

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชุมเพื่อ
ทบทวน มคอ.2 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการกับการจดัโครงการ/กจิกรรม ท่ีพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบ TQF และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีจ าเป็น ประกอบด้วย  

- กลุ่มวิชาหลัก 
- กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ 
- กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
- กลุ่มทักษะสารสนเทศและเทคโนโลย ี
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรม

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดโดย
มหาวิทยาลยั เพื่อให้อาจารยส์ามารถน าความรู้ไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการจัดโครงการ/
กิจกรรม 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน จัดโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเมนิผลการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5. น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาในประเด็นต่าง ๆ  

ปรากฏว่า มีนักศึกษาในหลักสตูรได้รับรางวลัใน
เวทีระดับชาติ 1 รางวลั ได้แก่ รางวัลชมเชย เป็น 10 
สุดยอดแผนธุรกิจระดับประเทศ ของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้ปรับระบบ
และกลไกในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ (วจ.กต.3.2-3-1) ดังนี ้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวน     
ผลการประเมินกระบวนการ ในปกีารศึกษา 2558 เพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
จัดโครงการ/ กิจกรรม ท่ีพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น ประกอบด้วย  

    - กลุ่มวิชาหลัก  
    - กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ 
    - กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    - กลุ่มทักษะสารสนเทศและเทคโนโลย ี
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดรายวิชา ท่ี

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนกัศึกษาร่วมกัน

ก าหนดและออกแบบรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ/ 
กิจกรรม ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมนิผลการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5. น าผลการประเมินคณุลักษณะนักศึกษาตาม
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาปรับปรุงและ
พัฒนา  
 

 
วจ.กต.3.2-3-1  
ระบบและกลไก
การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 

  มีผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน า
ทักษะการเรยีนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการเรียน
การสอนในรายวิชาทีส่อน ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชุมทบทวน ผล
การประเมินกระบวนการ ในปีการศึกษา 2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 
(วจ.กต.3.2-3-2) 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดรายวิชา ท่ี
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมผีลเกิด
กับนักศึกษา ดังนี้  
 
 
 

 
 
วจ.กต.3.2-3-2  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2559 
วันท่ี 28 
พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-02.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

 

รายวิชา 

การบูรณาการทักษะ 

วิช
าห

ลัก
 

ทัก
ษะ

ชีว
ิตแ

ละ
อา

ชีพ
 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู้แ

ละ
นว

ัตก
รร

ม 

ทัก
ษะ

สา
รส

นเ
ทศ

 
สื่อ

แล
ะเ

ทค
โน

โล
ย ี

1. วิชาการวิเคราะห์และ
การวางแผนการตลาด 

    

2. วิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
และการประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด 

    

3. วิชาเทคนิคการ
น าเสนอ 

    

4. วิชาการตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

    

5. วิชาการจัดการ
การตลาด 

    

 
2.1 วิชาการวิเคราะห์และการวางแผนการตลาด 
พบว่า นักศึกษาได้รับการพัฒนาทกัษะทุกด้าน จาก
การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนและน ามาเขียนแผนธรุกิจ
และพัฒนาผลิตภัณฑ ์บรรจภุณัฑ์ เพื่อเข้าแข่งขันการ
ประกวดแผนธุรกิจและการประกวดการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (วจ.กต.3.2-3-3) (วจ.กต.3.2-
3-4) 

    - ได้รับรางวัลชมเชยและเป็น 10 สุดยอด
แผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2016 โดย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

    - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
ร่วมกับชุมชนในการน าเสนอระดับชาติ  ในโครงการ
การประกวดพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

    - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ 
ระดับอุดมศึกษา: สินค้าเกษตรปลอดภัยแปรรูปสู่
อาเซียน โดย คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตร ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.3.2-3-3  
มคอ.3 วิชาการ
วิเคราะห์และการ
วางแผนการตลาด 
 
วจ.กต.3.2-3-4  
มคอ.5 วิชาการ
วิเคราะห์และการ
วางแผนการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-03.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-03.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-03.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-03.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-03.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-04.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

2.2  วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้
งานทางการตลาด พบว่า นักศึกษาได้รบัการพัฒนา
ทักษะทุกด้านจากการน าโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator มาออกแบบและพัฒนาตรา
สินค้า โลโก้ บรรจุภณัฑ์ ให้กับกลุม่ผลติภณัฑ์ชุมชน 
จ านวน 17 ผลติภณัฑ์ (วจ.กต.3.2-3-5) (วจ.กต.3.2-
3-6) 

2.3  วิชาการเทคนิคการน าเสนอ พบว่า นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะครบทุกด้าน จากการให้นักศึกษา
ไดร้ับการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ท่ีมีประสบการณ์
ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และ   
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสรา้งแบรนด์ของ
การตลาด “สานรัก” เพื่อน าเสนอขายในตลาดย้อน
รอยชากังราว ผ่านสื่อ Online และ Offline ใน       
งานนิทรรศการวิชาการที่จดัโดยมหาวิทยาลัย        

2.4 วิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
พบว่า นักศึกษาได้รับการพัฒนาทกัษะครบทุกด้าน 
จากการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก คุณ
อัจฉรา แสงจันทร์ มาถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ 
“การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน กรณีศึกษา : ตลาด
ย้อนยุคนครชุม” และคุณปฏัฐยา โอฟริต มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ในหัวข้อ “มัคคุเทศก์ท้องถิ่นกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” รวมทั้งการให้นักศึกษาจัดท า
คลิปวีดีโอแนะน าการท่องเที่ยวงานประเพณีสารทไทย
กล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร และอัพโหลดขึ้น YouTube 
เพื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ก าแพงเพชร (วจ.กต.3.2-3-7) 

2.5 วิชาการจัดการการตลาด พบว่า นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้าน จากการบูรณาการการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัยกับการเรียน
การสอนในงานประเพณีนพพระเล่นเพลงประจ าปี 
2560 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัย
จากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในงาน
ประเพณีนพพระเล่นเพลง รวมทั้งได้มสี่วนร่วมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันมาฆบูชา 
ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 (วจ.กต.3.2-3-8) (วจ.กต.3.2-3-
9) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนกัศึกษาร่วมกัน
ก าหนดและออกแบบรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ/ 

วจ.กต.3.2-3-5  
มคอ.3 วิชา
โปรแกรมส าเร็จรูป
และการ
ประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด 
 
วจ.กต.3.2-3-6  
มคอ.5 วิชา
โปรแกรมส าเร็จรูป
และการ
ประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด 
 
วจ.กต.3.2-3-7  
หนังสือเชิญ
วิทยากร 
 
วจ.กต.3.2-3-8  
มคอ.3 วิชาการ
จัดการการตลาด 
 
วจ.กต.3.2-3-9  
มคอ.5 วิชาการ
จัดการการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-05.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-09.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

กิจกรรม ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และมผีลเกิดกับนักศึกษา ดังนี ้

 

โครงการ/กิจกรรม 

การบูรณาการทักษะ 

วิช
าห

ลัก
 

ทัก
ษะ

ชีว
ิตแ

ละ
อา

ชพี
 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู้แ

ละ
นว

ัตก
รร

ม 

ทัก
ษะ

สา
รส

นเ
ทศ

 
สื่อ

แล
ะเ

ทค
โน

โล
ย ี

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

    

2. โครงการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ด้านการ
ออกแบบ 

    

3. โครงการพัฒนาผู้ผลิต
และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    

4. โครงการศึกษาดูงาน      
5. โครงการ คุณรักลูก ครู
รักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

    

6. โครงการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

    

7. โครงการบูรณาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอน 

    

 
    3.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

พบว่า นักศึกษาได้รับการพัฒนาทกัษะ จากการฝึกการ
สื่อสาร เพื่อให้นักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงออก และ
กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (วจ.กต.3.2-3-10) 

    3.2 โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ และ
โครงการพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
ชุมชน พบว่า นักศึกษาได้รับการพฒันาทักษะ โดย 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ
โปรแกรม Adobe Illustrator ออกแบบบรรจภุัณฑ์
ต้นแบบ ให้กับผลติภณัฑ์ชุมชน เพือ่ใช้ในการคัดสรร
ดาว 1 ต าบล 1 ผลติภณัฑ์ น าไปจดทะเบียนผลติภณัฑ์ 
OTOP และน าไปใช้ในการจัดท าบรรจุภณัฑ์และสื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.3.2-3-10  
โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาการ
ตลาด 
 
วจ.กต.3.2-3-11  
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ์
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-10.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-10.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-10.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-10.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-10.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-10.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-11.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-11.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-11.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-11.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-11.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์             
การประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ประชาสมัพันธ์ ณ จุดขาย เพื่อจดัจ าหน่ายจริง 
(วจ.กต.3.2-3-11)  

    3.3 โครงการศึกษาดูงาน พบว่า จากการศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบน 
นักศึกษาเรียนรู้ถึงการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ใช้
หลักการแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงและการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม น ามาเช่ือมโยงกับนวตักรรมการผลติสินค้า
ในพื้นที่โครงการฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับ
การพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
หลักสตูรการตลาด ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี  
นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดในการจดัการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคในด าเนินงาน (วจ.กต.3.2-3-12) 

    3.4 โครงการ คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิต
บัณฑิตที่มคีุณภาพ พบว่า นักศึกษาได้รบัการพัฒนา
ทักษะ จากการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปกครอง อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษยป์ัจจุบัน 
ผู้ประกอบการ ในกิจกรรม พันธสญัญา การท าความดี 
ตอบแทนพระคณุพ่อแม่และผู้ปกครอง บายศรีสู่ขวัญ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ด้วยเสียงเพลง ส่งผลให้นักศึกษา
ได้เห็นคุณค่าของตนเองและพระคณุพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกิดความเชื่อมั่นต่อการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ใน
สาขาวิชาการตลาด (วจ.กต.3.2-3-13) 

    3.5 โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ พบว่า นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ จาก
การศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภณัฑ์ชุมชน   
คัดเลือกผลติภณัฑ์ชุมชน และน ามาเขียนแผนธุรกจิ
เพื่อเข้าแข่งขันการประกวดแผนธรุกิจ การประกวด
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน และการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางการตลาด ท าให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
ทักษะทางวิชาชีพมาพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน และ   
ของตนเองได้ เช่น กล้วยโดดเรียน สานรัก, สม้ลิม้       
ตราจิ้มลิ้ม, ข้าวโพดต่อแถว เพื่อจดัจ าหน่าย    
(วจ.กต.3.2-3-14)  

    3.6 โครงการบูรณาการด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน พบว่า 
นักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะวชิาชีพเกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิจริงในภาคสนามในกิจกรรมการเก็บ
รวบรวมข้อมลูการวิจยั ฝึกการสื่อสารการตั้งค าถาม 

 
วจ.กต.3.2-3-12  
สรุปผลโครงการ
ศึกษาดูงาน มรภ.
ร าไพพรรณีและ
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน 
 
วจ.กต.3.2-3-13  
กิจกรรมคณุรักลูก 
ครูรักศิษย์ ร่วม
ผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพ 
 
วจ.กต.3.2-3-14  
โครงการประกวด
การพัฒนา
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมระดับ
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-11.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-13.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-14.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-12.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-13.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-13.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-13.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-13.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-13.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-14.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-14.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-14.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-14.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-14.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-14.pdf
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และฝึกการสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ที่ดี ได้
ศึกษาและสืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งได้เรียนรู้
กระบวนการท างาน การแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เทคนิคการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ฝึกความอดทน มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และได้รับประสบการณ์นอก
ห้องเรียนจากการปฏิบัตจิริง (วจ.กต.3.2-3-15)  

4. หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.42) (วจ.กต.3.2-3-16)  

 
วจ.กต.3.2-3-15  
รายงานวิจัย 
การบูรณาการ
ระหว่างการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การวิจัยการเรียน
การสอน 
 
วจ.กต.3.2-3-16  
สรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

  มีการทบทวนระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

หลักสตูรได้มีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการ 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2559 วันท่ี 1 มีนาคม 2560 พบว่า นักศึกษา
หลักสตูรการตลาดได้รับการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครบทุกกลุ่ม 
(วจ.กต.3.2-3-17) 

 

 
 
 
วจ.กต.3.2-3-17  
รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2559 
วันท่ี 1 มีนาคม 
2560 

  มีการปรับปรุง/ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ปรบัปรุง โดย
ปรับปรุงกระบวนการของการก าหนดโครงการ/ 
กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21  
ทีใ่ห้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดและออกแบบ
รูปแบบของกิจกรรมทุกโครงการ โดยเฉพาะใน
โครงการที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดในเวทีระดับชาติ 

 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-15.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-16.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-17.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-17.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-17.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-17.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-17.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-17.pdf
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ซึ่งเกิดผลแตกตา่งระหว่างปีการศกึษา 2558 และ ปี 
2559 ดังนี้  

ในปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลระดับชาติ 1 
รางวัล คือ  

1. ได้รับคดัเลือกเป็น 20 ทีมสุดทา้ยของ
กระทรวงศึกษาธิการ ช่ือแผนธุรกจิ กระยาสารทแปลง
ร่าง สร้างมลูค่าเพิม่สู่ AEC 

 
และในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาได้รบัรางวัล 

ระดับประเทศ 3 รางวัล คือ  
1. รางวัล 10 สุดยอดแผนธรุกิจ DTN Business 

Plan Award ประจ าปี 2016 ของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ช่ือแผนธุรกิจ  
“คัสเตอร์ขา้วไรซ์เบอรรี่” 

2. รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ 
ระดับอุดมศึกษา: สินค้าเกษตรปลอดภัยแปรรูปสู่
อาเซียน โดย คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตร ี

3. ได้รับคดัเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
ร่วมกับชุมชนในการน าเสนอระดับชาติ  ในโครงการ
การประกวดพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
 

  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
       ผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
สามารถน าทักษะต่าง ๆ ไปประยกุต์ใช้ และเกิดผลเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน (วจ.กต.3.2-3-18) ดังนี ้ 

    - นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับรางวัล
ชมเชยและเป็น 10 สุดยอดแผนธรุกิจ DTN Business 
Plan Award ประจ าปี 2014 ปี 2016 และปี 2017 
โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย ์

    - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ 
ระดับอุดมศึกษา: สินค้าเกษตรปลอดภัยแปรรูปสู่
อาเซียน โดย คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตร ี

 
วจ.กต.3.2-3-18  
ภาพการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ และ
ใบประกาศ 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-18.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-18.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-18.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-18.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_3.2-3-18.pdf
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    - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ
ร่วมกับชุมชนในการน าเสนอระดับชาติ  ในโครงการ
การประกวดพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้  3.2 
   0   1   2   3   4   5 
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หมวดที ่2 อาจารย 
 
องคประกอบ 4  อาจารย 
การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.1.1  

  0 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 

4.1.1 ระบบ
การรับและ
แตงต้ัง
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร  

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับอาจารยและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร ที่ใชรวมกับมหาวิทยาลัยในการ
กําหนดคุณวุฒิการรับสมัครอาจารยและการแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบทาง
มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ 

1. กรณีที่เปนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่เปน
อาจารยใหม หลักสูตรมีกระบวนการดังนี้                 

1. หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิ ความรู  
ความสามารถ ประสบการณใหสอดคลองกับความ
ตองการหลักสูตร  

2. หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 
ตามท่ีประกาศไว  

3. คณะกรรมการสอบคัดเลือกดําเนินการสอบสอน
และสอบสัมภาษณ โดยกรรมการแตละคนใหคะแนน 
เลขานุการรวบรวมคะแนน สรุปคะแนนท่ีไดนําสง
มหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อผูสอบผานภาค ข 

4. หลักสูตรเสนอแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
ตามแบบ สมอ.08  

5. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการ 
ดําเนินงานตามกระบวนการ การรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการ 

วจ.ศ.  
4.1-1-1  
ระบบและกลไก
การดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรณีที่เปนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรจาก
อาจารยท่ีเปนอาจารยผูสอนอยูแลว หลักสูตรมี
กระบวนการดังนี้        
   1. หลักสูตรทําการทบทวนและตรวจสอบคุณวุฒิ
อาจารยประจําหลักสูตร  
   2. หลักสูตรคัดเลือกอาจารยที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท้ังท่ีเปนอาจารยประจําและ
อาจารยประจําตามสัญญาจาง 
   3. หลักสูตรเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตาม
แบบ สมอ.08 และเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือรับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

4. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามกระบวนการแตงต้ังอาจารยประจํา
หลักสูตร 

5. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
การดําเนินการตามระบบและกลไกการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร 

     ในปการศึกษา 2559 ไมมีอาจารยประจําหลักสูตร
ลาออก ทําใหโปรแกรมวิชามีอาจารยประจําหลักสูตร
ครบ 5 คน ตลอดปการศึกษา จึงไมมีการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีกําหนดไว 
โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี สกอ. กําหนด 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

  4.1.2 

  0 

  1 

  2 

  3 

   4 

  5 

 

4.1.2 ระบบ
การบริหาร
อาจารย 

 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารอาจารยดังนี้ 

   1. หลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
รวมกับคณะ  
   2. หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ งานวิจัย และตําแหนง
ทางวิชาการตามเปาหมายที่กําหนดในแผน 
   3. หลักสูตรกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ
ภาระงานอาจารยประจําหลักสูตร 
   4. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร 
   5. หลักสูตรกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  

วจ.ศ.4.1-2-1 

ระบบและกลไก
การดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย 
     จากการดําเนินงานตามระบบดังกลาวทําใหอาจารย
คงอยูตลอดหลักสูตรครบทั้ง 5 คน ไมมีการลาออกกลาง
เทอม และอาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอ
การบริหารหลักสูตรในระดับมาก (X = 4.44)   

วจ.ศ.4.1-2-2 

สรุปรายงานการ
ประเมินการ
บริหารหลักสตูร 

 

การประเมินระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

     จากการประเมินและทบทวนกระบวนการการ
บริหารอาจารย พบวา มีความเหมาะสมดีแลว  

 

การปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารอาจารย 
    จากผลการประเมินในปการศึกษา 2558 ดานการ 
จัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามรถ
ของอาจารยผูสอน มีคะแนนนอยท่ีสุด (x=3.60) ดังนั้น
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงปรับปรุงโดยในรายวิชา
เศรษฐศาสตรประกันภัย อาจารยประจําวิชาเชิญผูที่มี
ความเชียวชาญดานการประภัยมาใหความรูเพ่ิม  

วจ.ศ.4.1-2-3 

รูปภาพการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
     - 

 

4.1.3 

 0 

 1 

2 

 3 

 4 

 5 

 

4.1.3 ระบบ
การสงเสริม
และพัฒนา
อาจารย 

 

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

   หลักสูตรมีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรสํารวจความตองการในการ 
พัฒนาบุคลากร 
   2. จัดทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล 
   3. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรและกําหนดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร  

4. ติดตามและประเมินผลการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย  

วจ.ศ.4.1-3-1 

ระบบและกลไก
การดําเนินงาน 

  การดําเนินงานตามการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

     หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

    หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบดังกลาวทําให
อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาตามแผนที่กําหนดไว เชน 
ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการวิจัย และ
ความรูทางเศรษฐศาสตร   

วจ.ศ.4.1-3-2 

สรุปรายงานการ
ประเมินการ
บริหารหลักสตูร 

การประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย 

       หลักสูตรจึงไดมีการประชุมทบทวนและประเมิน
ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2259 พบวาหลักสูตรมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรแตไม
ตอเนื่อง  ทําใหการพัฒนาของบุคลากรไมเปนไปตาม
แผนที่กําหนด บางคนขาดการอบรมดานการพัฒนาการ

วจ.ศ.4.1-3-3 

แผนพัฒนา
อาจารยระดับ
สาขาวิชา 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

เรียนการสอน ดานการวิจัย และความรูทาง
เศรษฐศาสตร  จึงกําหนดใหมีการติดตามและรายงานผล
การไปอบรมของอาจารยประจําหลักสูตร ในภาคเรียนที ่
1 /2559  

การปรับปรุงระบบและกลไกการสงเสริม และพัฒนาอาจารย 

     หลักสูตรไดมีการปรับเพ่ิมกลไกการติดตามและรายงาน
ผล ในปการศึกษา 2/2559 โดยมอบหมายใหอาจารย
วีรวรรณ แจงโม ติดตามการพัฒนาอาจารยตามแผนที่
วางไวเปนระยะ  

วจ.ศ.4.1-3-4 

สรุปรายงาน
ความกาวหนา
การทําผลงาน
ทางวิชาการ 

หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
อาจารยประจําหลักสตูรทั้ง 5 ทานไดรับการอบรมครบทุก

ดานตามแผนท่ีกําหนดไว 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 คุณภาพอาจารยเปนการสงเสริมพฒันาอาจารยประจําหลักสตูร ใหมคีุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีประเด็น
พิจารณาดังนี ้
 -รอยละอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 

 -รอยละอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 -ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
ดังรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานดังนี้ 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
4.2  คุณภาพอาจารย 
 

 

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 0 

ป 2559 

1.รอยละของอาจารยที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเทากับ รอยละ 0 (ไมมปีริญญาเอก) 
2. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 40 (จํานวน 2 คน) 
3. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร เทากับ 
รอยละ 20 (จํานวน 3 เรื่อง) 

NO Article W 

1 การบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษา การ
บริหารจัดการประเพณีกวนขาวมธุปายาส(ขาวทิพย) ของวัดแกวสุรยิฉาย 
ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสูสังคมอาเซียนและสากล” 

โดย  เครือขายความรวมมือทางวชิาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ  

วันที ่11  มีนาคม  2559 

สถานทีจ่ัดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอตุรดติถ  

0.2 

2 ปจจัยท่ีสงผลตอการคงอยูงานประเพณีกวนขาวมธุปายาส (ขาวทิพย) 
กรณีศึกษาประเพณีกวนขาวมธุปายาส (ขาวทิพย) ของวัดแกวสุริยฉาย ต.
ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติคร้ังท่ี  6 “ศาสตรแหงวทิยาการจัดการ เพื่อรับใชสังคม  3 

ทศวรรษ แหงการตามรอยแมของแผนดิน” 
โดย ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภฏัทั่วประเทศและภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสมีา 

วันที ่19  สิงหาคม  2559 

สถานทีจ่ัดงาน : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

0.2 

3 การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภมูิปญญาทองถิ่น จากทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   

0.6 



21 

 

 

 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนครสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปที่ 
11 ฉบับพิเศษ(พฤศจกิายน 2559)  
หนา 83 - 92 

4 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของกลุมโอทอป (OTOP) 

และการบริหารจัดการกลุมวิสาหกจิชุมชนขนาดยอม 

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 3 

โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วันที ่22 ธันวาคม  2560 

สถานทีจ่ัดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.2 

คิดเปน 1.2/5 = 24% = 5 คะแนน 

หลักสตูรปริญญาตร ี
1. รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก=       0 x 100  =  0%  

                                                                           5 

 
2. รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 2 x 100 = 40% 

                                                                                5 

  แปลงคารอยละที่คํานวณได เทียบกับคะแนนเตม็ 5 (รอยละ 60 ข้ึนไป) 
                                                            5 x 40   =  3.33  คะแนน 
                                                              60 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
  รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

                                              1 x 100  =  20% 

                                                   5 

แปลงคารอยละที่คํานวณได เทียบกับคะแนนเตม็ 5 (รอยละ 20 ข้ึนไป) 
                                   20 x 5  =  5  คะแนน 
                                     20 

 
รวมคาคะแนน เทากับ (0+3.33+5)/3 = 2.78 
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ผลที่เกิดกับอาจารย 
ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดําเนินการ 

4.3ผลที่เกิดกับอาจารย 

4.3.1อัตราคงอยู
ของอาจารย 

ปการศึกษา 
2556 จํานวน5 คน 

ปการศึกษา 
2557 จํานวน5 คน 

ปการศึกษา 
2558 จํานวน5 คน 

ปการศึกษา 
2559 จํานวน5 คน 

4.3.1 อัตรา
คงอยูของ
อาจารย 

อัตราคงอยูของอาจารยของอาจารยประจําหลักสูตรเปนดังนี้ 

ปการศึกษา 

 

อัตรากําลัง 

ป 56 ป 57 ป 58 

 

ป 59 

ที่มีอยู 5 5 5 5 

ที่คงอยู 5 5 5 5 

รอยละ 100 100 100 100 

ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวน 5 คน ท้ังน้ีท่ีผานมาไมมีการลาออกของอาจารยประจําหลักสูตร อัตรา
การคงอยู เมื่อพิจารณา 3 ปยอนหลังอตัราการคงอยูมีแนวโนมดีขึ้น 

4.3.2 ความพึง
พอใจของอาจารย 

ปการศึกษา 
2557  ( = 4.09) 

ปการศึกษา 
2558  ( = 4.26) 

 ปการศึกษา 
2559  (  = 4.29) 

 0 

 1 

2 

 3 

 4 

 5 

4.3.2 ความ
พึงพอใจของ
อาจารย  

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรตอการบริหารจัดการหลกัสูตร ในป
การศึกษา 2558 มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.26)  
ในปการศึกษา 2559 มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.29) 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 
ปการศึกษาท่ี

รับเขา 
จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

ชั้นป 1 รอยละ ชั้นป 2 รอยละ ชั้นป 3 รอยละ ชั้นป 4 รอยละ ชั้นป 5 รอยละ 
2557 12 100 10 83.33 10 83.33 - - - - 
2558 7 100 6 85.71 - - - - - - 
2559 2 28.57 - - - - - - - - 

 

ปจจัยท่ีกระทบ 
รายช่ือนักศึกษา เหตุผลในการออกกลางคัน 

1. นางสาวกุลรัตน ขําอิง 
2. นางสาวจริยา อนิเทียน 

ในป 2559 มีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการคลัง ออกกลางคัน จากการสอบถาม 
นักศึกษาท้ัง 2 คน พบวา นักศึกษาตองการ
เปลี่ยนไปเรียนสายวิชาชีพ  
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องคประกอบ  3  นักศึกษา 

การรับนักศึกษา 
ดังรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1    
   0 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

3.1.1 การรับ
นักศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี ้
    1. การวางแผนรับนักศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตร
ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนกําหนดจํานวนรับนักศึกษา เกณฑ
การรับนักศึกษา และคณุสมบัติของผูเขาศึกษา  

    2. การดําเนินการรับนักศึกษา สํานักสงเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียนดําเนินการประกาศการรับสมัครนักศึกษา 
ดําเนินการสอบ และประกาศรายช่ือผูที่สอบผาน 

    3. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

วจ.ศ. 3.1-1-1 

ระบบกลไก
แผนการรับ
นักศึกษา 
 

  หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดังนี้   
    หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบท่ีวางไว โดยมีการ
ประชาสมัพันธการรับสมัครนักศึกษาผานทางเว็บไซด  สื่อตางๆ   
หลักสูตรดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ โดย
มหาวิทยาลยัแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเปนผูสอบ
สัมภาษณ และประกาศผลสอบคดัเลือก   
    ผลการดําเนินงานการรับนักศกึษาของหลักสูตร ในป
การศึกษา 2559 พบวา การรับนักศึกษาของหลักสูตรไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยหลกัสูตรรับนักศึกษาได 7 คน 
เทียบกับเปาหมาย 25 คน 

 

      หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ  
    ในปการศึกษา 2559 การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร   
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว อาจารยประจําหลักสูตรได
จัดประชุมเพื่อวิเคราะหและประเมินกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
   มหาวิทยาลัย/อาจารยประจําหลักสูตร ไดมีการปรับปรุง
แผนการรับนักศึกษา โดยไดดําเนนิการขยายเวลารับสมัคร
นักศึกษาใหม และหลักสตูรไดประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษารอบใหมทางเว็บไซต 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

มีแนวปฏิบัติที่ดี 
-  

 

3.1.2    
   0 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

 

3.1.2 การ
เตรียมความ
พรอมกอน
เขาศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาดังนี้ 
     1. การวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
โดยอาจารยประจําหลักสตูรรวมกนัพิจารณาประเด็นท่ีนักศึกษา
ตองการเตรียมความพรอม จากการสัมภาษณนักศึกษา  
     2. การดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตามกรอบ
แผนงานและกิจกรรมทีไ่ดกําหนด 
      

วจ.ศกง.  
3.1-2-1 

ระบบและกลไก 
การเตรียม
ความพรอม
กอนเขาศึกษา 
 

  หลักสูตรไดนําระบบและกลไกดังกลาวนําไปสูการปฏิบัติ/การ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
    หลักสูตรมีการประชุมหารือรวมกันเพื่อดูความพรอมของ
นักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสตูร ไดมีขอสรุปดังนี ้นักศึกษา
จะตองสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ และมาตรฐานดาน
คอมพิวเตอรใหผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ัน
หลักสูตรจึงจัดเตรียมความพรอมโดยการจดัอบรมความรูดาน
พื้นฐานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาและจดัใหนักศึกษาเขารับ
การอบรมดานภาษาอังกฤษท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให
นักศึกษาสามารถเรยีนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   จากการประชุมทบทวน พบวา หลังจากท่ีนักศึกษาไดรับการ
อบรม สงผลใหนักศึกษามีแนวทาง และความรูในการเตรียม
สอบภาษาอังกฤษและมาตรฐานคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น และ
สามารถสอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดแตมีจาํนวน
ไมมากนักเนื่องจากมีปญหาเก่ียวกบัชวงหางระหวางการเขารับ
การอบรมกับระยะเวลาของการเขาสอบที่ท้ิงชวงหางเกินไป 
ดังนั้นหลักสตูรไดมคีวามเห็นรวมกันวา การจัดอบรมครั้งตอไป
ควรจัดใหใกลกับวันสอบ และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
  หลักสูตรไดเตรียมความพรอมทางการเรียนสําหรับนักศึกษา
ใหม ในดานการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดาน
คอมพิวเตอร อยางตอเน่ือง เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนใน
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

หลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
     หลักสูตรไดประชุมเพื่อทบทวนผลการเรยีนของนักศึกษา 
จากการเตรียมความพรอมดังกลาว ทําใหนักศึกษาสอบผาน
ทักษะภาษาอังกฤษและมาตรฐานคอมพิวเตอรเพิม่ขึ้น  

 

มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
-  

 

 
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ดังรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 
3.2.1    
   0 

   1 

   3 

   4 

   5 

 

3.2.1 การ
ควบคุมการ
ดูแลการให
คําปรึกษา
วิชาการและ
แนะแนวแก
นักศึกษา
ปริญญาตรี 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบ การควบคุม การดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้ 
    1. อาจารยประจําหลักสตูรประชุมพิจารณาอาจารยและ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจาํหมูเรียนโดยมีหนาที่ให
คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
   2. อาจารยที่ปรึกษาจัดทําตาราง และชองทางใหคําปรึกษา 
   3. อาจารยที่ปรึกษาใหคาํปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา และบันทึกการใหคําปรกึษาไวเปนลายลักษณอักษร 
   4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับติดตามการปฏิบตัิงาน
ของอาจารยที่ปรึกษา 
  5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามตามกระบวนการการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี   

วจ.ศกง.3.2-1-
1 

ระบบและกลไก
การควบคุมการ
ดูแลการให
คําปรึกษา
วิชาการและ
แนะแนวแก
นักศึกษา
ปริญญาตร ี
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

  หลักสูตรไดนําระบบและกลไกดังกลาวนําไปสูการปฏิบัติ/การ
ดําเนินการ  
  .หลักสูตร แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและหมูเรียนทีร่ับผดิชอบ 
มีดังนี ้

รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา หมูเรียน 
1. อาจารยชาลี ตระกูลและ
อาจารยชญานนันท  
ศิริกิจเสถียร 

5714206 

2. อาจารยราตรี สิทธิพงษและ
อาจารยวิษณุเดช  
นันไชยแกว  

5814206 

3. อาจารยวีรวรรณ แจงโม 5914206 

และจากการดําเนินการตามระบบดังกลาวทําใหนักศึกษา
อยูครบตลอดหลักสตูรในภาพรวมเกินรอยละ 60 ซึ่งเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว 
รายชื่ออาจารยท่ี

ปรึกษา 
หมูเรียน นักศึกษา

เดิม 
นักศึกษา
คงอยู 

1. อาจารยชาลี 
ตระกลูและ
อาจารยชญานนันท  
ศิริกิจเสถียร 

5714206 10 10 

2. อาจารยราตรี 
สิทธิพงษและ
อาจารยวิษณุเดช  
นันไชยแกว  

5814206 6 6 

3. อาจารยวีรวรรณ 
แจงโม 

5914206 4 2 

 

วจ.ศ.3.2-1-2 

คูมืออาจารยที่
ปรึกษาและการ
รายงานผล 
 

 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   - หลักสตูรไดมีการประชุมทบทวนประเมินทบทวน
กระบวนการใหอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา และบันทึกการใหคําปรึกษาไวเปนลาย
ลักษณอักษร พบวา กระบวนการใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัวมี
ปญหามากท่ีสุด เน่ืองจากเวลาวางของอาจารยและนักศึกษา
ตางกัน ทําใหอาจารยและนักศึกษาตองเพ่ิมชองทางการติดตอ

วจ.ศ.3.2-1-4 

รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3 

วันท่ี 15 

พฤศจิกายน 
2559 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

ใหหลากหลาย อาทิ Facebook และ Line  

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
   จากปญหาที่พบดังกลาว สาขาวิชาจึงประชุมและลงมติให
อาจารยที่ปรึกษาเพิ่มชองทางการติดตอใหหลากหลาย อาทิ 
Facebook และ Line เพื่อนักศึกษาจะสามารถนัดหมายหรือ
ปรึกษาในเบ้ืองตนหรือในกรณีที่ไมเรงดวนกอนได หากเปนกรณี
เรงดวนใหอาจารยที่ปรึกษาใหการโทรหาเปนรายกรณี  

 

หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากบัติดตามการ

ปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาตามมติที่ประชุมในเบื้องตน
พบวา นักศึกษานิยมใชชองทางการขอคําปรึกษาทาง Line มาก
ที่สุด เนื่องจากชองทางดังกลาวมคีวามสะดวกรวดเร็วและเสีย
คาจายนอยที่สดุ อีกทั้งปญหาที่นักศึกษาตองการขอคําปรึกษา
สวนใหญเปนปญหาในชีวิตประจําวัน ดังนั้น การขอคําปรึกษา
ทางชองทาง Line จึงเปนชองทางที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุในปจจุบัน   
หลักสูตรมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

 
3.2.2    
   0 

   1 

   3 

   4 

   5 

 

3.2.2 การ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาและ
การ
เสริมสราง
ทักษะการ
เรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 
21 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบ 
    หลักสูตรจึงไดมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกดังน้ี  
  1. หลักสตูรจดัประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

พรอมกําหนดรายวิชา 
  2. อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรมการสงเสริมการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหอาจารยสามารถนําไปบรูณาการ
กับการเรยีนการสอนในรายวิชาทีส่อนได  
  3. อาจารยจดัการเรียนการสอนที่บูรณาการและพัฒนาเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดทํา มคอ.3  
   4. อาจารยประจําหลักสตูรทบทวน เพื่อประเมินผลการ
พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

วจ.ศ.3.2-2-1 

ระบบและกลไก
การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาและ
การเสริมสราง
ทักษะการ
เรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
วจ.ศ.3.2-2-2 

มคอ 3 

วิชา ศก.พ 
เศรษฐศาสตร
เกษตร 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

เศรษฐศาสตร
สารสนเทศ 

  หลักสูตรไดนําระบบและกลไกดังกลาวนําไปสูการปฏิบัติ/การ
ดําเนินการ  
     - อาจารยในหลักสูตรมีการนําทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 มาใชในการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอน ดังนี ้ 

รายวิชา 

การบูรณาการทักษะ 

ผล
ที่เกิ

ดข
ึ้นก

ับก
าร
พัฒ

นา
ทัก

ษะ
ขอ

ง
นัก

ศึก
ษา

 

วิช
าห
ลัก

 

ทัก
ษะ
ชีว
ิตแ
ละ
อา
ชีพ

 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รูแ
ละ
นว

ัตก
รร
ม 

ทัก
ษะ
สา
รส
นเท

ศส
ื่อแ
ละ
เทค

โน
โลยี

 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

/ /  / นักศึกษาไดลง
พื้นที่จริง 
เรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน
และถายทอด
ผานสื่อ
สารสนเทศ
และ
เทคโนโลยีได
(you tube, 
FACEBOOK)  

สารสนเท
ศทาง
เศรษฐศาส
ตร 

/   / นักศึกษา
สามารถ
ประยุกตใชสื่อ
กับการเรยีน
การสอนและ
สามารถ
ถายทอดใน
รูปแบบ
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

บริการ
วิชาการได 

เศรษฐศาส
ตรเกษตร 

  /  นักศึกษาไดลง
พื้นที่จริงและ
สามารถ
ประยุกตใช
รายวิชากับ
การออกแบบ
บรรจภุัณฑ
ทองถ่ินใน
ชุมชนเพ่ือให
การเรียนการ
สอนดียิ่งข้ึน 

    นอกจากน้ันแลวยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มเติม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา ดังนี้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

การบูรณาการทักษะ 

ผลท่ีเกิด
ขึ้นกบัการ
พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา 

ทัก
ษะ
ชีว
ิตแ
ละ
อา
ชีพ

 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รูแ
ละ
นว

ัตก
รร
ม 

ทัก
ษะ
สา
รส
นเท

ศส
ื่อแ
ละ

อื่น
ๆ 

โครงการศึกษา
ดูงาน 

/ /   นักศึกษาไดลง
พื้นที่ศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียงจาก
ศูนยเรียนรู
ปลวกแดง จ.
ระยองและ
ตลาด
หลักทรัพย
แหงประเทศ

 

 

 

วจ.ศ.3.2-2-3 

รายงานสรุป
การทํากิจกรรม
ของนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

ไทย 
กิจกรรมการ
วิเคราะห
ตนทุนธุรกิจ
เห็ดนางฟา 

/ /   นักศึกษาได
ประสบการณ
ตรงจากการ
ลงพ้ืนที่จริง 

กิจกรรมลง
พื้นที่จัดทํา
โครงการ 

/    นักศึกษา
สนใจที่จะ
พัฒนาความรู
ในสาขาน้ีมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่ง
สามารถเห็น
ไดจากการ
เปดบัญชีซื้อ
ขาย
หลักทรัพย
ของตนเอง 

นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม 
ASEAN day 

on tour 2017 

/    นักศึกษามี
โอกาสพัฒนา
ภาวะความ
เปนผูนําของ
ตนเอง โดย
ผานกิจกรรม
คัดเลือกเปน
ตัวเอง
มหาวิทยาลยั
เพื่อเขารวม
โครงการ
ดังกลาว 
 

นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม 
KPRU ASEAN 

Ambassador 

2016 

/    เปนการสราง
ความ
ตระหนักถึง
ความสําคญั
ของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วจ.ศกง. 3.3-
3-1 รายงาน
สรุปแบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจตอการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

ภาษาอังกฤษ
และเสรมิ
ทักษะการ
กลาแสดงออก
ของนักศึกษา  

นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม 
Asean 

leadership 

/    นักศึกษามี
ความมั่นใจใน
ตัวเองมากข้ึน 
โดยเฉพาะ
การใช
ภาษาอังกฤษ 

นอกจากน้ันการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมาหลักสตูร
สามารถรายงานผลสําเร็จเปนรายดานไดดังนี้ 

ดานภาษาอังกฤษ 
1. คายวิชาการภาษาไทยในประเทศจีน นักศึกษาช้ันปท่ี 

1 และช้ันปท่ี 3 ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเขารวมคัดเลือก
เปนตัวแทนเพ่ือไปจดัคายวิชาการภาษาไทยในประเทศจีน ณ 
เมืองคุณหมิง ประเทศจีน ระหวางวันท่ี 17-22 เมษายน 2560 

จํานวน 4 คน แตผานการคดัเลือก 1 คน คิดเปนรอยละ 25  

2. กิจกรรม Exchange students และ KPRU ASEAN 

Ambassador 2017 นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเขารวมคัดเลือกเปนตัวแทนในกิจกรรมดังกลาว 
จํานวน 2 คน แตผานการคดัเลือก 2 คน คิดเปนรอยละ 100  

3. กิจกรรม ASEAN day on tour 2016 ซึ่งเปน
กิจกรรมพานักศึกษาไปทัศนศึกษาในตางประเทศ หลักสตูรมี
นักศึกษาเขารวมการคัดเลือกจํานวน 1 คนและไดรับการ
คัดเลือกจาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100  

4. กิจกรรม Asian Leadership 2017 มีนักศึกษาช้ันป
ที่ 3 ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
จํานวน 1 คน  

กิจกรรมอื่นๆ 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดคัดเลือกน.ศ.เพื่อเขารวม

แขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา ณ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ในวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยทําการ
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

คัดเลือกจากนักศึกษาช้ันปท่ี 3 โดยมีน.ศ. ผานการคัดเลือก
จํานวน 2 คน คือ นางสาวดาราได ไชยพรมเมือง และนางสาว
พรพิมล เตจะ ผลการแขงขัน ไดเขารวมแขงขันในรอบแรก 

2. การเขารวมแขงขันตอบปญหา “เศรษฐศาสตรเพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 8 ประจําปการศกึษา 2559” 
ระดับอุดมศึกษา ในวันท่ี 9 ต.ค. 2559 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั โดยทําการคัดเลือกจากนักศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 
6 คน ผลการแขงขัน พบวาน.ศ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตรได
อันดับที่ 110 จาก 190 ทีม 

3. นักศึกษาช้ันปท่ี 1-3 โปรแกรมเศรษฐศาสตรการเงิน
การคลัง จํานวน 20 คน พรอมคณาจารยจํานวน 5 คน ไดเขา
รวมทํากิจกรรมบําเพญ็ประโยชนในการหลอพระปูน และรวม
ทําบุญงานกฐิน ณ สํานักธุดงคสถานสูแสงธรรม องคสมเด็จพระ
ปฐมบรมครู ต.วังพระธาตุ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2559  

4. นักศึกษาช้ันปท่ี 1-3 โปรแกรมเศรษฐศาสตรการเงิน
การคลัง จํานวน 20 คน เขารับการอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร Microsoft Office ไดแก Word, PowerPoint 

และ Excel เพื่อเตรียมความพรอม ในการสอบวัดมาตรฐาน
คอมพิวเตอร ชุด 1 และ 2 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
  - จากระบบกลไกขอท่ี 4 หลักสตูรไดมีการตรวจสอบ

การบูรณาการทักษะท้ัง 4 ดาน พบวา การจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อเพ่ิมเตมิทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะสารสนเทศมีการ 
บูรณาการนอยที่สดุ  

 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
   - จากการประเมินกระบวนการดังกลาวขางตนสาขาวิชาได
นําขอมูลมาวางแผนบูรณาการใหครบทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทักษะทางดานสารสนเทศและสื่อ โดยการ
ประชาสมัพันธและสรุปผลโครงการผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ
ทั้งเพจเศรษฐศาสตร KPRU Line และ Facebook สวนตัวก็
ตาม  
   - จากการประเมินกระบวนการในปการศึกษา 2558 พบวา 

วจก.ศ.3.2-2-
4 รายงาน
การประชุม
ครั้งที่ 1 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

นักศึกษายังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้นในป
การศึกษา 2559 สาขาวิชาจึงไดมอบหมายใหอาจารย 
ชญานนันท ศิริกิจเสถียรและอาจารยวีรวรรณ แจงโม เปนผู
ดําเนินงานอยางใกลชิด โดยเริม่ตั้งแต 
1. การวางแผนใหความรูทางดานภาษาอังกฤษ 

2. การฝกซอมเกีย่วกับการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ 

3. รูปแบบการนําเสนอความสามารถพิเศษเปนภาษาอังกฤษ 

4. ดําเนินการประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการใช
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีจะเขารวมการคดัเลือกในกิจกรรม
ตางๆ 

เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
จึงมีมติใหอาจารยชญานนันท ศิรกิิจเสถียรและอาจารยวรีวรรณ 
แจงโม เปนผูดําเนินงานอยางใกลชิดในการฝกนักศึกษาเพ่ือเขา
รวมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง  
หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดสงนักศึกษาเขารวม
เปนตัวแทนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม โดย
คณะไดคดัเลือกตัวแทนจํานวน 2 คนจาก 16 คน โดยนักศึกษา
สาขาเศรษฐศาสตรไดลําดับที่ 4 ซึง่ไมผานการคัดเลือกโครงการ
ดังกลาว 

ในปการศึกษา 2558 นักศึกษาในหลักสตูรเศรษฐศาสตร
การเงินการคลัง ไดรับการคัดเลือกเพ่ือเปนตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ
มาเลเซีย จํานวน 4 คน โดยไดเปนตัวแทนในระดับ
มหาวิทยาลยั จํานวน 3 คนและเปนตัวแทนในระดับคณะฯ 
จํานวน 1 คน  

ในปการศึกษา 2559 นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร
การเงินการคลัง ไดรับการคัดเลือกเพ่ือเปนตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ
มาเลเซีย จํานวน 2 คน ไดรับคัดเลอืกเพ่ือเปนตัวแทนไปจัดคาย
วิชาการในประเทศจีนจํานวน 1 คน ไดรับคัดเลือกไปโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีประเทศกัมพูชาจํานวน 1 คน และไดรับ
คัดเลือกใหเขารวมโครงการ Asian Leadership อีก 3 คน  

เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ปการศึกษาคือตั้งแตป 2557-2559 
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ผลการดําเนินงาน 
(สําหรับการกํากับ

ติดตาม) 

เกณฑการ
ประเมิน ผลการดําเนินการ หลักฐาน 

พบวา ในการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทางดาน
ทักษะภาษาตางประเทศน้ัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีแนวโนมที่
ดีขึ้นอยางตอเน่ืองในทกุๆป 
มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
 

 

 


	03.1องค์ 3 การตลาด
	03.2eเศรษฐศาสตร์e

