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แนวทางการเขยีนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีนและ 

องค์ประกอบ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสตูรในคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ ชื่อหลักสูตร (คะแนน) 
การตลาด หน้า นิเทศศาสตร ์ หน้า เศรษฐศาสตร์  

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 3 คะแนน 

 
2 -  -  

 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ 

-  -  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 3 คะแนน 8 -  4 คะแนน 59 
 5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน 
 

15 -  4 คะแนน 61 

 5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ที่มีการ บูรณาการกับการวิจัย     
การบริการวิชาการ ทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4 คะแนน 20 -  4 คะแนน 63 

5.3 การประเมินผู้เรียน  
  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 คะแนน 
 

32 -  4 คะแนน 67 

  5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

3 คะแนน 
 

38 -  3 คะแนน 69 

  5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

3 คะแนน 
 

42 -  3 คะแนน 72 

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 คะแนน 47 -  -  

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - 4 คะแนน 41   

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในวันพุธ ที่  25 ตลุาคม  2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน  ชั้น 9 อาคาร 14 
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หลักสูตรการตลาด 
องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล  ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานดังนี้ 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.1.1 การ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
 
 
5.1.2 การ
ปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์นั้น ๆ 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนรายวิชาที่
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยหรือมีการ
เพ่ิมเติมอย่างน้อย 4 รายวิชา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  เนื้อหาสาระรายวิชาที่
ปรับปรุงทันสมัย ก้าวหน้า และทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

 มีระบบกลไก/กระบวนการ การออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้

ด าเนินการตามระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร พบว่า 
ยังมีเนื้อหาสาระรายวิชาที่จะต้องมีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ศาสตร์ใหม่ ๆ ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
นวัตกรรม ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาใน
หลักสูตร (วจ.กต.5.1-1-1) ดังนี้  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุม
พิจารณารายวิชา/เนื้อหาสาระเพ่ือให้ทันสมัย มี
ความก้าวหน้าและตรงกับความจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา และการบูร
ณาการกับพันธกิจอ่ืน 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
แผนการจัด การเรียนการสอน (มคอ.3) ใน
รายวิชาที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.1-1-1  
ระบบและกลไก
การออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
 
 
 
    

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-01.docx
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

3. อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด    
การเรียนการสอน (มคอ.3) 

4. อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผน            
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินการตามกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

  มีผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/
กระบวนการ  
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

หลักสูตร ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก
ในการออกแบบและก าหนดเนื้อหาสาระ
รายวิชา ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุม
พิจารณารายวิชา/เนื้อหาสาระ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 
(วจ.กต.5.1-1-2) เพ่ือให้ทันสมัย มี
ความก้าวหน้าและตรงกับความจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาและการบูรณา
การกับพันธกิจอ่ืน ซึ่งได้พิจารณาเนื้อหารายวิชา
ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1.1 เนื้อหาเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
นวัตกรรม ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเพิ่มเติมอยู่
ในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 

 1.2 เนื้อหาเก่ียวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยว โดยชุมชน ควรเพิ่มในรายวิชา
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 1.3 สาระเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปใน           
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควร

 
 
วจ.กต.5.1-1-2  
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 
28 พฤษภาคม 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-02.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

เพ่ิมเติมในรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานทางการตลาด และควรจัดเป็น
โครงการพัฒนาทักษะการด้านคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาในการฝึกฝนการ ใช้
โปรแกรมให้มีความช านาญมากข้ึน 

 1.4 เนื้อหาเก่ียวกับการวิเคราะห์
ศักยภาพทางธุรกิจโดยใช้ Business Model 
Canvas: BMC ควรเพิ่มเติมอยู่ในรายวิชาการ
วิเคราะห์และการจัดท าแผนการตลาด  

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดแผน  
การจัด  การเรียนการสอน (มคอ.3) ในรายวิชา
ที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระรายวิชา 
ดังนี้ 

 2.1 รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศได้
น าเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ิมเติมอยู่ในบท
ที่ 1 หลักการและแนวความคิดการตลาด
ระหว่างประเทศ (วจ.กต.5.1-1-3) 

 2.2 รายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้น าเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในเนื้อหาบทที่ 6 การ
แบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายและ
การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  

 2.3 รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานทางการตลาด ได้น าสาระ
เกี่ยวกับ   การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตราสินค้า โลโก้  ในบทที่ 2 การใช้งานและ  
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator  
(วจ.กต.5.1-1-4) 

 2.4 รายวิชาการวิเคราะห์และการจัดท า
แผนการตลาดได้น าเนื้อหาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจโดยใช้ Business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.1-1-3  
มคอ.3 วิชาการ
ตลาดระหว่าง
ประเทศ 
 
 
วจ.กต.5.1-1-4  
มคอ.3 วิชา
โปรแกรม
ส าเร็จรูปและ
การประยุกต์ใช้
งานทางการ
ตลาด 
 
วจ.กต.5.1-1-5  
มคอ.3 วิชาการ
วิเคราะห์และ
การจัดท า
แผนการตลาด 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-05.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-05.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-05.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-05.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-05.docx
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

Model Canvas: BMC เพ่ิมเติมอยู่ในบทที่ 3 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (วจ.กต.5.1-1-5) 

3. อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด    
การเรียนการสอน (มคอ.3) ดังนี้      

 3.1 รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา ใน
ภาคเรียนที่ 1/2559 

 3.2 รายวชิาการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว โดย อาจารย์จิระ ประสพธรรม ใน
ภาคเรียนที่ 1/2559 

 3.3 รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
ประยุกต ์ใช้งานทางการตลาด โดย อาจารย์ชู
เกียรติ เนื้อไม ้   ในภาคเรียนที่ 2/2559 

 3.4 รายวิชาการวิเคราะห์และการจัดท า
แผนการตลาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  
ด่อนคร้าม ในภาคเรียนที่ 2/2559       

4. อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 

 4.1 รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาระรายวิชา
เรื่องนโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรม 4.0 ในยุคไทย
แลนด์ และให้นักศึกษาได้ศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรม “เครื่องตัดกระยาสารท” ร่วมกับ
ชุมชน และได้ส่งนวัตกรรมเข้าแข่งขันใน
โครงการประกวดพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับชุมชน และได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม
ชุมชนในภาคเหนือ จัดโดยกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 4.2 รายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดย เชิญวิทยากรชื่อ คุณอัจฉรา แสง
จันทร์ และคุณ ปัฏฐยา โอฟริต มาบรรยาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-05.docx


 
 

6 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

พิเศษและให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา หัวข้อ 
“มัคคุเทศก์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว โดย
ชุมชน” ท าให้นักศึกษารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยการจัดท าคลิปวิดีโอ
แนะน าการท่องเที่ยวงานประเพณีสารทไทย
กล้วยไขเ่มืองก าแพงเพชร และอัพโหลดขึ้น You 
Tube เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดก าแพงเพชร 

 4.3 รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
ประยุกต ์ใช้งานทางการตลาด นักศึกษา
สามารถพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค้า โลโก้ ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จ านวน 17 
ผลิตภัณฑ์ 

 4.4 รายวิชาการวิเคราะห์และการจัดท า
แผนการตลาดนักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนธุรกิจส าหรับสินค้า
ชุมชน เพ่ือส่งเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ ดังนี้ 

      4.4.1 แผนธุรกิจ “กระยาสารทสอด
ไส้กล้วยไข่ สร้างมูลค่าสู่ AEC” เข้าแข่งขันใน
โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยแปรรูปสู่อาเซียน 
โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดแผน
ธุรกิจ (วจ.กต.5.1-1-6) 

  4.4.2 แผนธุรกิจคลัสเตอร์ข้าวไรซ์
เบอรีเ่ข้าแข่งขันในโครงการ DTN Business 
Plan Award 2016 “Starts from Thailand 
Expands to ASEAN, Goes Global” จัดโดย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ได้รับรางวัลชมเชยและเป็น 10 สุด
ยอดแผนธุรกิจระดับประเทศ   (วจ.กต.5.1-1-
7) 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินการตามกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.1-1-6  
แผนธุรกิจ 
“กระยาสารท
สอดใส้กล้วยไข่ 
สร้างมูลค่าสู่ 
AEC” 
 
วจ.กต.5.1-1-7  
แผนธุรกิจ 
“Cassava แปร
รูปสร้างมูลค่าสู่
ชุมชน” 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-06.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-07.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-07.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

  มีการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ การ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร  

จากการประชุมทบทวนผลการด าเนินการ
ตามกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร พบว่า  อาจารย์ผู้สอน
ได้น าสาระรายวิชาได้เพ่ิมในรายวิชาที่สอน ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในแผนการจัด การเรียนการสอน 
(มคอ.3) รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ/กิจกรรม 
(วจ.กต.5.1-1-8)  

 
 
วจ.กต.5.1-1-8  
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
4/2559 วันที่ 
27 กรกฎาคม 
2559 
 
 

  มีการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ การ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยน าผลจากการ
ประเมินกระบวนการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตร 
มาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ต้องติดตามสถานการณ์ภายนอก แนวโน้ม 
นโยบาย     การบริหารของรัฐบาลอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุง/เพิ่มเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัย มี
ความก้าวหน้าตรงกับความจ าเป็นใน     การ
ประยุกต ์ใช้กับการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมที่
สามารถเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างสอดคล้องเหมาะสม (วจ.กต.5.1-1-9) 
 

 
 
วจ.กต.5.1-1-9  
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
6/2559 วันที่ 1 
มีนาคม 2560 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
   0   1 
   2   3 
   4   5 

 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-08.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-09.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.1-1-09.pdf
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
5.2.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.2.1 การ
ก าหนดผู้สอน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนรายวิชาที่ได้รับ
การเพ่ิมพูนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่ออาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 4.00 

 
มีระบบกลไก/กระบวนการ การก าหนดผู้สอน 

ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตร
ได้ด าเนินการตามระบบการก าหนดผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า ควร
ให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ในรายวิชา
นั้น ๆ ดังนั้น   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
จึงมีระบบและกลไก การก าหนดผู้สอน (วจ.กต.
5.2-1-1) ดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาที่
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. หลักสูตรร่วมกันก าหนดรายวิชาที่
ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
ตรงมาร่วมให้ความรู้ 

4. หลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 
และ มคอ.4 

5. ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ผู้สอนและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.2-1-1  
ระบบและกลไก
การก าหนด
ผู้สอน 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-01.docx
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-01.docx
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

6. หลักสูตรประชุมทบทวนผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการใน   ภาคการศึกษาต่อไป  

 
 

 มีผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/
กระบวนการ  
การก าหนดผู้สอน 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก    
การก าหนดผู้สอน ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนที่มีความเหมาะสมโดยค านึงถึง
ความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระวิชาที่
สอน ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการของ
ผู้สอน  

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 
2559             (วจ.กต.5.2-1-2) และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 (วจ.กต.
5.2-1-3) ดังนี้ 

    2.1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
รายวิชาท่ีสอน 

อาจารย์จิระ  
ประสพธรรม 

1) หลักการตลาด 
2) การตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
3) การวิจัยตลาด  

อาจารย์ชูเกียรติ  
เนื้อไม้ 

1) การเป็น
ผู้ประกอบการ 
2) ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด   

 
 
วจ.กต.5.2-1-2  
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 
28 พฤษภาคม 
2559 
 
วจ.กต.5.2-1-3  
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
5/2559 วันที่ 
19 ตุลาคม 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-02.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-03.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

3) การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ถมรัตน ์เงินทอง 

1) หลกัการตลาด   
2) การเป็นผู้ประกอบการ 
3) การจดัการขาย  

ผู้ช่วยศาสตรจารย์  
ดร.เพชรา บุดสีทา 

1) หลักการตลาด  
2) การจัดการการตลาด  
3) การตลาดระหว่าง
ประเทศ  

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
อิสรีย์ ด่อนคร้าม 

1) การค้าสมัยใหม่   
2) การสมัมนาการตลาด  

อาจารย์วรรณพรรณ 
รักษ์ชน 

1) หลักการตลาด  
2) พฤติกรรมผู้บริโภค  
3) การตลาดบริการ 

รองศาสตราจารย ์
ธารทิพย์ ธรรมสอน 

1) การตลาดเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  
2) การตลาดเพื่อชุมชน
และท้องถิ่น 

 
    2.2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
รายวิชาท่ีสอน 

อาจารย์จิระ  ประสพ
ธรรม 

1) เทคนิคการน าเสนอ  
2) การสื่อสารการตลาด
แบบ  บูรณาการ  
3) การตลาดเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  
 

อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้ 1) การเป็น
ผู้ประกอบการ  
2) ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด  
3) การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์  
4) โปรแกรมส าเรจ็รูป
และการประยุกต์ใช้งาน
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ทางการตลาด 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ถมรัตน ์เงินทอง 

1) การเป็น
ผู้ประกอบการ   
2) การจดัการขาย  
3) การจดัการช่องทาง
การตลาดและหว่งโซ่
อุปทาน 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์  
ดร.เพชรา บุดสีทา 

1) การเป็น
ผู้ประกอบการ  
2) การจัดการตลาด  
3) การตลาดระหว่าง
ประเทศ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
อิสรีย์ ด่อนคร้าม 

1) การค้าสมัยใหม่  
2) การสมัมนาการตลาด  
3) การวิเคราะห์และ
การจัดท าแผนการตลาด  
4) การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

อาจารย์วรรณพรรณ 
รักษ์ชน 

1) การเป็น
ผู้ประกอบการ  
2) พฤติกรรมผู้บริโภค  
3) การตลาดบริการ 

  
3. หลักสูตรร่วมกันก าหนดรายวิชาที่

ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์
มาร่วมให้ความรู้  โดยเชิญผู้เชีย่วชาญจาก
ภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงมาให้
ความรู้กับนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้พิจารณาและ
ร่วมกันก าหนดรายวิชาที่ควรด าเนินการ ได้แก่ 
รายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว, 
วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด และวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยหลักสูตรได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

3.1 วิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงจากการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมาให้ความรู้ใน
ประเด็นเก่ียวกับ  การจัดการท่องเที่ยว  โดย
ชุมชนในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการพ่ึงพาตนเอง ความ
สามัคคีของคนในชุมชน โดยผ่านการถ่ายทอด
จากผู้มีประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
สนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

3.2 วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้งานทางการตลาด หลักสูตรได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาให้ความรู้และวิพากษ์
ผลงานการออกแบบตราสินค้า โลโก้ และบรรจุ
ภัณฑ์ให้กับนักศึกษาในวันที่ 22-23 ธันวาคม 
2559  

3.3 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักสูตรได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพและการน าเสนอมาให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้
เตรียมตนเองก่อนการลงพ้ืนที่ เพื่อประสาน
ข้อมูลชุมชน การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 
และการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(วจ.กต.5.2-1-4) 

4. หลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งก่อนการเปิดภาค
การศึกษา และเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบถึง
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่จะท าการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในวันเปิดภาคเรียน 
(วจ.กต.5.2-1-5) ดังนี้ 

    - ภาคเรียนที่ 1 อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา รหัส 57 58 59 ต้องส่ง มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2559  ส่วน

 
วจ.กต.5.2-1-4  
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม การ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
นักการตลาด
และฝึกการ
น าเสนอ 
 
วจ.กต.5.2-1-5 
มคอ.3 และ 
มคอ.4 
 
วจ.กต.5.2-1-6 
สรุปผลการ
ประเมิน ผล
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้สอน  
 
 
 

http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
http://qa.kpru.ac.th/docqaII/doc/MNGMKT2559_5.2-1-04.pdf
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษา 4 ปีเทียบโอน รหัส 58 
ให้ส่งก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2559 

    - ภาคเรียนที่ 2 อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา รหัส 57 58 59 ต้องส่ง มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559  ส่วน
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษา 4 ปีเทียบโอน รหัส 58 
ให้ส่งก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2559    

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้สอน พบว่า  มีความพึงพอใจในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46)  
(วจ.กต.5.2-1-6) 

6. หลักสูตรได้น าผลการด าเนินงานมา
ประชุมทบทวนการด าเนินงานเพ่ือน าผลมา
พัฒนาและปรับปรุง ในการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

  มีการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ การ
ก าหนดผู้สอน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการทบทวนกระบวนการการก าหนด
ผู้สอนในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 
ตุลาคม 2559 (วจ.กต.5.2-1-7) พบว่า การ
ก าหนดผู้สอนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน แต่มีข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรว่า ควรเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจาก
บุคคลภายนอกให้เพ่ิมข้ึน  

 
 
 
 

 

 
 
วจ.กต.5.2-1-7 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 5/2559  
วันที่ 19 ตุลาคม 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

  มีการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ การ
ก าหนดผู้สอน  

ในการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ปรับปรุง
กระบวนการก าหนดผู้สอน ในขั้นตอนของการ
ก าหนดรายวิชาที่ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้
ที่มีประสบการณ์ตรงมาร่วมให้ความรู้แก่
นักศึกษา โดยเพิ่มวิธีการจากการเชิญวิทยากร
มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนได้น านักศึกษา
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญที่
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้
เพ่ิมข้ึน 

 

 

  มีการปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรได้เพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยน า
นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้ที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาการวิเคราะห์และการจัดท าแผนการ
ตลาด รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ไดน้ า
นักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “การพัฒนา
นวัตกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรม 4.0” 
ในวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องลิไท 
โรงแรมเพชรโฮเต็ล จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งจัด
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (วจ.กต.5.2-
1-8) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้าน
นวัตกรรมการตลาดที่รองรับไทยแลนด์ 4.0 ใน
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการให้ทันกับแนวโน้มของธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังน านักศึกษา
เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “สู้ศึกการตลาดปี

 
วจ.กต.5.2-1-8 
สรุปผล/ 
ภาพประกอบ   
การน านักศึกษา
เข้าร่วมฟัง
บรรยาย เรื่อง 
“การพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การตลาดของ
อุตสาหกรรม 
4.0” ในวันที่ 7-
8 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 ณ ห้องลิ
ไท โรงแรมเพชร
โฮเต็ล จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ระกาด้วยพลัง Creative & Innovation 4.0” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณพงศ์ เที่ยงธรรม 
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 24 มีนาคม 2560 
(วจ.กต.5.2-1-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วจ.กต.5.2-1-9 
สรุปผลเข้าร่วม
ฟังบรรยาย เรื่อง 
“สู้ศึกการตลาด
ปีระกาด้วยพลัง 
Creative & 
Innovation 
4.0” โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
ดร.ศรัณพงศ ์ 
เที่ยงธรรม ณ 
มหาวิทยาลัย
พายัพ วันที่ 24 
มีนาคม 2560 

5.2.2 
   0 
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   4 
   5 

5.2.2 การ
ก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบ
การจัดท า
แผนการ
เรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.
4) และการ
จัดการเรียน
การสอน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ร้อยละของรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 100 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4.00 

 
มีระบบกลไก/กระบวนการการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ  
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2558 ผลการทบทวนระบบ
และกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตรยัง
ขาดกระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นปีการศึกษา 2559 หลักสูตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.2-2-1 
ระบบและกลไก
การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 
และการจัดการ
เรียนการสอน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

จึงได้ปรับปรุงกระบวนการ (วจ.กต.5.2-2-1) 
ดังนี้    

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ  มคอ.4 ) ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบการ
จัดท ารายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และจัดการเรียนการสอน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งผลการ
จัดท ารายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และจัดการเรียนการสอน ให้ผู้สอน
ทราบ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน ารายละเอียด
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
จัดการเรียนการสอน  

 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัด   การเรียนการสอน 

 
  มีผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/

กระบวนการ  
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผน การเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการ
ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา โดยมี
จ านวนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2559 
ประกอบด้วย มคอ.3 จ านวนทั้งสิ้น 15 รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประกอบด้วย มคอ. 3 
จ านวนทั้งสิ้น 16 รายวิชาและรายวิชาเตรียมฝึก

 
 
 
 
วจ.กต.5.2-2-2 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที ่3/2559 
วันที่ 28 
พฤษภาคม 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย มคอ. 4 
จ านวนทั้งสิ้น 1 รายวิชา โดยหลักสูตร
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือ
ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคเรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ส่งแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาคเรียน
รอบแรก  (รหัส 57, 58, 59) ก่อนวันที่ 17 
มิถุนายน 2559 และรอบสอง (4 ปี เทียบโอน 
รหัส 57, 58) ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
(วจ.กต.5.2-2-2)  

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ส่งแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาคเรียน
รอบแรก  (รหัส 57, 58, 59) ก่อนวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2559 และรอบสอง (4 ปี เทียบ
โอน รหัส 57, 58) ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2560 
(วจ.กต.5.2-2-3)  

โดยมอบหมายให้อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้ 
เป็น   ผู้รวบรวมและติดตามให้อาจารย์ทุกท่าน
ส่งแผน     การเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน
ตรวจสอบรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) ของแต่ละภาคเรียนว่ามีความ
ถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 
วัตถุประสงค์ในการจัดการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจน        
การบูรณาการกับพันธกิจ โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งพบว่า 
มีรายวิชาที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 

 - รายวิชาหลักการตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ ทีจ่ัดการเรียนการสอนนักศึกษา 

วจ.กต.5.2-2-3 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 5/2559  
วันที่ 19 ตุลาคม 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

รหัส 2559 ผู้สอนจะต้องปรับรายละเอียด
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้ตรงกับ มคอ.2 ที่
เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2559 

 - รายวิชาที่ต้องปรับรายละเอียดการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ ต้องระบุไว้ใน 
(มคอ.3) ให้ชัดเจนในประเด็นเนื้อหาที่ต้องการ
บูรณาการ ได้แก่ รายวิชา การจัดการการตลาด 
การวิเคราะห์และจัดท าแผน การตลาด และ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้ในงานทาง
การตลาด  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งผลการ
ตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ทราบ ส่วนรายละเอียดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้
อาจารย์ผู้สอนน าส่งสาขาวิชา 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มอบหมายให้
อาจารย์     ชูเกียรติ เนื้อไม้ รวบรวม
รายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.
4) ส่งให้คณะ 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุม
ทบทวนกระบวนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัด   การเรียนการสอน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

  มีการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ การ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้  
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการการ
ประเมินระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัด   การเรียนการสอน 
พบว่า หลักสูตรได้มีการก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้   (มคอ.3 
และ มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ   ภาค
การศึกษา รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร และทุกรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาครบถ้วน แต่ทั้งนี้ที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ิม
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างรายวิชา ให้ปรากฎไว้ในแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้น าไป 
วางแผนการจัด การเรียนการสอน และชี้แจงให้
นักศึกษารับทราบก่อนท าการจัดการเรียนการ
สอน (วจ.กต.5.2-2-4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วจ.กต.5.2-2-4 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 5/2559 
วันที่ 19 ตุลาคม 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

มีการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ การ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้  
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน 

  หลักสูตรได้มีการปรับปรุง/พัฒนาโดย
ด าเนินการ ดังนี้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชา
การวิเคราะห์และจัดท าแผน การตลาดกับ
รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือประยุกต์ใช้ งาน
ทางการตลาด รวมทั้งรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพทางการตลาดอาจารย์
ผู้สอนได้ระบุพันธกิจและรายวิชาที่บูรณาการ
ร่วมกัน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้ปรากฏไว้ในแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3) (วจ.กต.5.2-2-5)  

 
 
 
วจ.กต.5.2-2-5 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 1 มีนาคม 
2560 

5.2.3 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

5.2.3 การ
จัดการเรียน
การสอนใน
ระดับ
ปริญญาตรี ที่
มีการ บูรณา
การกับการ
วิจัย     การ
บริการ
วิชาการ ทาง
สังคม และ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนรายวิชาที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 3 รายวิชา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาหรือชุมชน
ได้รับรางวัลในระดับชาติ อย่างน้อย 2 รางวัล 
 
มีระบบกลไก/กระบวนการ การจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
       ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการ
ทางสังคมและ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พบว่า หลักสูตรสามารถบูรณาการการเรียนการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.2-3-1 
ระบบและกลไก
การจัดการเรยีน
การสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

สอนได้ครบทุกพันธกิจ แต่บางพันธกิจควร
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
ผู้ประกอบการน าผลงานไปเผยแพร่ในโครงการ
และเวทีต่าง ๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน (วจ.กต.5.2-3-1) ดังนี้ 
       1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมวางแผน
การบรูณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ 
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. หลักสูตรก าหนดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจ 

3. อาจารย์ผู้สอนน าได้ก าหนดรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการเรียนการ
สอนกบัพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. หลักสูตรด าเนินการบูรณาการการเรยีน
การสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยทางหลักสูตรจะมีโครงการ/
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี
นักศึกษาด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความรู้ 

5. หลักสูตรสนับสนุนผลงานจากการบูร
ณาการเผยแพร่ในโครงการและเวทีต่าง ๆ  

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับ   วิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมา

กับการวิจัย การ
บริการวิชาการ
ทางสังคม และ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการ วิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  มี ผ ลก ารด า เนิ น งาน ต าม ระบ บ กล ไก /
กระบวนการ  
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่
มีการ 
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการ บูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (วจ.กต.5.2-3-2) ดังนี้ 

1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการทางสังคม  

   - ก าหนดให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างรายวิชาการวิเคราะห์และการจัดท า
แผนการตลาดกับวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การประยุกต์ใช้งานทาง การตลาด 

   - ก าหนดเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

   - เตรียมความพร้อมของอาจารย์
เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องใช้ในการบริการวิชาการ 
เพ่ือถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ได้แก่ โปรแกรมที่
ใช้ในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe 
Illustrator 

   - ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษา
ประสานข้อมูลและลงพ้ืนที่จริง จ านวน 17 
ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
วจ.กต.5.2-3-2 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
3/2559 
วันที่ 28 
พฤษภาคม 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

   - ก าหนดการจัดโครงการบริการวิชาการ
และวิพากษ์ผลงานของนักศึกษา 

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  - ประชุมก่อนการด าเนินงานระหว่าง
นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินงานประเพณีนบพระเล่นเพลง วางแผน
และแบ่งฝ่ายด าเนินงาน 

  - อาจารย์ผู้สอน สอนความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎี ขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  - นักศึกษาติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีนบพระเล่น
เพลง 

  - อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินงาน
ประเพณีฯ ประชุมร่วมกันสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินงานประเพณีฯ 

  - นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลงาน
ประเพณีฯ วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ประมวลผลการจัดงานประเพณีฯ 

  - รายงานผลการด าเนินงานประเพณีฯ 
กับ      ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสรุปกิจกรรมพร้อม
ประเมินทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้ 
     3. หลักสูตรก าหนดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการบูรณากรการเรียนการสอนกับพันธ
กิจ ดังนี้ 
 

รายวิชา/
โครงการที่
บูรณาการ 

ผู้สอน 

พันธกิจ 

กา
รว

ิจัย
 

บร
ิกา

รว
ชิา

กา
ร 

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

1. วิชาการ
วิเคราะห์และ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.2-3-3 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการพัฒนา
ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
วจ.กต.5.2-3-4 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

จัดท าแผนการ
ตลาด/ 
โครงการ
พัฒนาผู้ผลิต
และ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

อิสรีย์ ด่อน
คร้าม 

2. โปรแกรม
ส าเรจ็รูปเพื่อ
การประยุกต์ใช้
งานทางการ
ตลาด/ 
โครงการ
พัฒนาผู้ผลิต
และ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน(วจ.กต.
5.2-3-3) 

อาจารย์ชู
เกียรต ิ
เนื้อไม ้

   

3. วิชากา
จัดการ
การตลาด/ 
โครงการบูรณา
การด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียน
การสอน 
(วจ.กต.5.2-3-
4) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร.เพชรา บดุสี
ทา 

   

4. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการสอนกับพันธกิจ 
ดังนี้ 

    - วิชาการวิเคราะห์และการจัดท า
แผนการตลาด ได้ระบุการบูรณาการเรียนการ
สอนไว้ในบทที่ 4 ในเนื้อหาแนวทางการก าหนด
กลยุทธ์ 4 Ps Strategy 

รายงานการวิจัย
การบูรณาการ 
ระหว่างการท านุ 
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียน       
การสอน : 
กรณีศึกษาการ
จัด การเรียนการ
สอนการจัดการ
การตลาด 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

    - วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานทางการตลาด ได้ระบุการบูรณา
การการเรียน   การสอนไว้ในบทที่ 2 การใช้งาน
และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop และ Adobe Illustrator 

    - วิชาการจัดการการตลาด ได้ระบุการ  
บูรณาการการเรียนการสอนในบทที่ 4 ระบบ
ข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์
ตลาด  

5. หลักสูตรด าเนินการบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรมีโครงการ/
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี
นักศึกษาด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความรู้ รายละเอียดดังตาราง 5.2.3-1   

6. หลักสูตรได้สนับสนุนให้นักศึกษาและ
ชุมชนน าผลงานที่ได้จากการบูรณาการไป
เผยแพร่ในโครงการและเวทีต่างๆ เพื่อสร้าง
เครือข่ายการเพ่ิมพูนประสบการณ์ การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ชุมชน และจังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 

   - ส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชนเข้าร่วม    
การอบรมและน าผลงาน “เครื่องตัดขนมแบบ
แท่ง” และ “สบู่สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่” 
เข้าร่วมแข่งขันในโครงการประกวดพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

   - ส่งเสริมให้นักศึกษาน าผลงานจากการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเขียนแผนธุรกิจและ
ท าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เข้าร่วม
แข่งขันการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา 
ชื่อแผนธุรกิจ “กระยาสารทสอดไส้กล้วยไข่ สร้าง
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

มูลค่าเพ่ิมสู่ AEC” จดัโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี และ   แผนธุรกิจ “คลัส
เตอร์ข้าวไรซ์เบอรรี่” จัดโดยกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

  - ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
เข้าร่วมโครงการ SMEs Matching Day เพ่ือ
จับคู่ค้าทางธุรกิจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ประเภทร้านค้า Modern Tread และร้านค้า 
Online จัดโดยสภาหอการค้าไทย 

7. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท าผลการ
ด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) โดยสรุปผลการบูร
ณาการเรียน    การสอนกับพันธกิจ ดังนี้ 

7.1 การบูรณาการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ ได้แก่ 

- ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
จ านวน 17 ผลิตภัณฑ์ 

- เขียนแผนธุรกิจ ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง
เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดของแผนธุรกิจ 
ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันประกวดแผนธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี และกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

7.2 การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เกิดการ
เรียนรู้จาก   การปฏิบัติจริงในภาคสนาม ได้
สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฝึกการสื่อสาร การตั้ง
ค าถาม รวมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการท างาน 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกความอดทน 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และได้รับประสบการณ์นอก
ห้องเรียน จากการปฏิบัติจริง 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการ กับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงประ
กระบวนการดังกล่าว  

 
  มีการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ การ

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

หลักสูตร ได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 
(วจ.กต.5.2-3-5) พบว่า หลักสูตรได้ด าเนินการ
บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับพันธกิจ
อ่ืน ๆ ได้ครบทั้ง 3 ด้าน โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างรายวิชาในหลักสูตร มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการใน
ทุกพันธกิจ และเห็นควรให้ด าเนินการต่อเนื่อง
ในปีการศึกษาต่อไป 
 

 
 
 
 
วจ.กต.5.2-3-5 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 6/2559  
วันที่ 1 มีนาคม 
2560  

  มีการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ การ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ปรับปรุง
กระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดย หลักสูตรสนับสนุนผลงานจาก
การบูรณาการเผยแพร่ในโครงการและเวทีต่าง 
ๆ ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 
ผลรางวัลระดับชาติ 

ปี 2558 
ผลรางวัลระดับชาติ 

ปี 2559 
- ชุมชน ไม่ได้รับ
รางวัล  

- ชุมชน ได้รับรางวัล 
1 รางวัล 

- นักศึกษา ได้รับ
รางวัล 1 รางวัล 

- นักศึกษา ได้รับ
รางวัล 2 รางวัล 

 
1. ชุมชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ระดับประเทศ และได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ใน
โครงการประกวดพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรับชุมชนของผู้ประกอบการ สมุนไพรพญา
ไพร “สบู่สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่” 

2. นักศึกษาและชุมชนได้รับรางวัลสุดยอด
นวัตกรรมภาคเหนือในโครงการประกวดพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับชุมชน ด้วยผลงาน 
“เครื่องตัดขนมแบบแท่ง” 

3. นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดแผน ธุรกิจ “กระยาสารทกล้วยไข่ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ AEC” จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี และรางวัลชมเชยและ
เป็น 10สุดยอดแผนธุรกิจ “คลัสเตอร์ข้าวไรซ์
เบอรร์ี่” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์แปรรูป
ข้าว  ไรซ์เบอร์รี่บ้านสร้อยสุวรรณ ได้รับการ
คัดเลือกจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นวิสาหกิจชุมชน
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ต้นแบบส าหรับการพัฒนาช่องทางการตลาด 
5. ได้บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและ

การสร้างเครือข่ายการให้ความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การค้าเสรีระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
   0   1 
   2   3 
   4   5 

 
 ตาราง 5.2.3-1  แสดงกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ิมประสบการณ์ 
                     เรียนรู้การท างาน  
 

กิจกรรม ว ด ป 

น.ศ.ชั้น
ปี 

(จ านว
น) 

คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการท างาน 
วิถีทางของ   

การคิด 
ได้แก ่
การคิด

สร้างสรรค์               
คิดวิจารณญาณ 
การแก้ปญัหา 
การเรียนรู้และ

ตัดสินใจ 

วิถีทางของ   
การท างาน 

ได้แก ่
การติดต่อ 

สื่อสาร และ  
การร่วมมือ 

เครื่องมือส าหรับ
การท างาน ได้แก ่

ทักษะ ICT
เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ
ความรู้ด้าน

ข้อมูล 

ทักษะส าหรับ
ด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบัน ไดแ้ก่  

ความเป็น
พลเมือง ชีวติ

และอาชีพ และ 
ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง     
และสังคม 

1. โครงการ
พัฒนาผู้ผลิต
และ
ผู้ประกอบก
ารผลิตภัณฑ์
ชุมชน “การ
พัฒนา
ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์

22-23 
ธันวาคม 
2559 

ปี 3  
(35 คน) 
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กิจกรรม ว ด ป 

น.ศ.ชั้น
ปี 

(จ านว
น) 

คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการท างาน 
วิถีทางของ   

การคิด 
ได้แก ่
การคิด

สร้างสรรค์               
คิดวิจารณญาณ 
การแก้ปญัหา 
การเรียนรู้และ

ตัดสินใจ 

วิถีทางของ   
การท างาน 

ได้แก ่
การติดต่อ 

สื่อสาร และ  
การร่วมมือ 

เครื่องมือส าหรับ
การท างาน ได้แก ่

ทักษะ ICT
เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ
ความรู้ด้าน

ข้อมูล 

ทักษะส าหรับ
ด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบัน ไดแ้ก่  

ความเป็น
พลเมือง ชีวติ

และอาชีพ และ 
ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง     
และสังคม 

ชุมชน” 
2. โครงการ   
คุณรักษ์ลูก 
ครูรักศิษย์ 
ร่วมผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
 

10 
สิงหาคม 
2559 

ปี 1-3  
(111 
คน) 

    

3. โครงการ
แข่งขันตอบ
ปัญหาทาง 
การตลาด 
Marketing 
Contest 
#28 

24 
มีนาคม 
2560 

 

ปี 3  
(35 คน) 

    

4.  โครงการ
แข่งขัน
ประกวด
แผนธุรกิจ
กรมเจรจา
การค้า
ระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวง
พาณิชย์ 
   - โครงการ
แข่งขันแผน
ธุรกิจ 
“สินค้า
เกษตร

21 
เมษายน 
2560 

5 
มิถุนายน 
2560 

 
 
 

16 
กุมภาพัน

ธ์ 
2560 

 

ปี 3  
(10 คน) 

ปี 3  
(10 คน) 

 
 
 

ปี 3  
(11 คน) 
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กิจกรรม ว ด ป 

น.ศ.ชั้น
ปี 

(จ านว
น) 

คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการท างาน 
วิถีทางของ   

การคิด 
ได้แก ่
การคิด

สร้างสรรค์               
คิดวิจารณญาณ 
การแก้ปญัหา 
การเรียนรู้และ

ตัดสินใจ 

วิถีทางของ   
การท างาน 

ได้แก ่
การติดต่อ 

สื่อสาร และ  
การร่วมมือ 

เครื่องมือส าหรับ
การท างาน ได้แก ่

ทักษะ ICT
เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ
ความรู้ด้าน

ข้อมูล 

ทักษะส าหรับ
ด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบัน ไดแ้ก่  

ความเป็น
พลเมือง ชีวติ

และอาชีพ และ 
ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง     
และสังคม 

ปลอดภัย
แปรรูปสู่
อาเซียน” 
5. โครงการ
บูรณาการ
การท านุ
บ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม
กับ การเรียน
การสอน 

11-20 
กุมภาพัน

ธ์ 
2560 

ปี 3  
(32 คน) 

    

6. โครงการ
พัฒนา
ผู้ประกอบก
าร OTOP 
กลุ่ม 
Quadrant      
(พ่ีสอนน้อง)  

27-28 
มีนาคม  
2560 

ปี 3  
(15 คน) 

    

7. โครงการ
พัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
และ Adobe 
Illustrator  

26-27 
พฤศจิกา

ยน 
2559 

ปี 3  
(32 คน) 
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การประเมินผู้เรียน 
ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.3.1 การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก
ษาแห่งชาติ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชามีการ
ก าหนดน้ าหนักคะแนนและเครื่องมือใน
การประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนดไว้ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิด
จากการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
มีระบบกลไก/กระบวนการ การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2558 ผลการทบทวนระบบ
และกลไกการประเมิน ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พบว่า หลักสูตรควรน าผลความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้กับนักศึกษา ดังนั้น 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก (วจ.กต.5.3-1-1) 
ดังนี้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดน้ าหนักการ
เรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 โดยพิจารณาตาม 
Curriculum’s mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

2. อาจารย์ผู้สอนวางแผนการประเมินผล    
การเรียนรู้ ตามน้ าหนักการเรียนรู้รายวิชาใน 
มคอ.3 ตามแนวทางที่ก าหนด 

3. อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-1-1 
ระบบและกลไก
การประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

และให้นักศึกษามีส่วนร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามสัดส่วนที่ได้ก าหนด
ไว้ใน มคอ.3 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือวัดผล
และท าการประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่ได้ระบุ
ไว้ใน มคอ.3 

5. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่มีความเหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาก่อนน าไปใช้ 

6. อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการประเมินไปยัง
นักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดใน มคอ.3 
และระบุเหตุผลรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน 

7. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.
6 ส่งให้หลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
กับ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ได้จัดท าไว้ 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามผล
การด าเนินงานและประเมินการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินการเรียนรู้และผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

9. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมา
พัฒนาและปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน 
เพ่ือทบทวนและจัดท าข้อสอบประมวลความรู้
ทางการตลาดส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 

2. ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้ทาง  
การตลาด 

3. วิเคราะห์ผลการสอบของนักศึกษาท่ีเข้า
รับการสอบ 

4. วิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

  มีผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/
กระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกการประเมิน ผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้  
 
การประเมินผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดน้ าหนักการ
เรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 โดยพิจารณาตาม 
Curriculums mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
โดยมีการประเมินเนื้อหาสาระของรายวิชาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่เหลือให้เป็นข้อตกลง
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา เกณฑ์การ
ประเมินคะแนนระหว่างภาคและคะแนนปลาย
ภาค 60:40 ส าหรับรายวิชาที่ไม่มีภาคปฏิบัติ 
และเกณฑ์การประเมินคะแนนระหว่างภาคและ
คะแนนปลายภาค 70:30 ส าหรับรายวิชาที่มี
ภาคปฏิบัติ                  (วจ.กต.5.3-1-2) 

2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดการประเมินผล
การเรียนรู้ในรายวิชา 3 ตามแนวทางท่ีก าหนด
ไว้ 

3. อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมิน
และให้นักศึกษามีส่วนร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามสัดส่วนที่ได้ก าหนด
ไว้ใน มคอ.3 เช่น การประเมินการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงาน แบบฝึกหัด การน าเสนองาน และ
การมีส่วนร่วมการท ากิจกรรม หรือเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ตามสมควร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-1-2 
มคอ.3  
 
 
วจ.กต.5.3-1-3 
ตัวอย่างข้อสอบ  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือวัดผล
และท าการประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้
ใน มคอ.3  

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบ
เครื่องวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา พบว่า มีความ
เหมาะสม โดยมีข้อสอบปรนัยบางรายวิชา มี
ค าตอบ 4 ตัวเลือก ได้น าไปปรับให้เป็น 5 
ตัวเลือก และมีข้อสอบอัตนัยในบางรายวิชา 
(วจ.กต.5.3-1-3) 

6. อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการประเมินไปยัง
นักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดใน มคอ.3 
และระบุเหตุผลรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน พบว่า 
มีการแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทุกรายวิชา 

7. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.
6 ส่งให้หลักสูตร เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
กับ มคอ.3 และ มคอ.4 (วจ.กต.5.3-1-4) 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดตามผลการ
ด าเนินงานและประเมินการจัดการเรียนการ
สอน    การประเมินผลการเรียนรู้และผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร พบว่า เครื่องมือวัด
และประเมินผลมี    ความเหมาะสมกับรายวิชา  
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 
2559 เพ่ือทบทวนและจัดท าข้อสอบประมวล
ความรู้ทางการตลาด ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
(วจ.กต.5.3-1-5) 

2. ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้
ทางการตลาด ให้นักศึกษา 

    - หมู่เรียน 5614202 จ านวน 32 คน        
ผลการสอบ พบว่า ครั้งที่ 1 ผ่าน 8 คน ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-1-4 
มคอ.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-1-5 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 5/2559 
วันที่ 19 ตุลาคม 
2559 
 
วจ.กต.5.3-1-6 
ผลการสอบ
ประมวลความรู้
ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 
 
วจ.กต.5.3-1-7 
แบบสรุปผลการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ผ่าน 17 คน ครั้งที่ 3 ผ่าน 7 คน  
    - หมู่เรียน 5814302 จ านวน 11 คน        

ผลการสอบ พบว่า ครั้งที่ 1 ผ่าน 4 คน ครัง้ที่ 2 
ผ่าน 6 คน ครั้งที่ 3 ผ่าน 1 คน (วจ.กต.5.3-1-
6) 

3. วิเคราะห์ผลการสอบประมวลความรู้
ของนักศึกษา พบว่า  

    - นักศึกษาท่ีสอบผ่านในครั้งที่ 1 
จ านวน 12 คน เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนใน
ระดับดี  

    - นักศึกษาท่ีสอบผ่านในครั้งที่ 2-3 
จ านวน 29 คน เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่
ในระดับ    ปานกลาง  

4. ผลวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ในประเด็นที่มีคะแนน
น้อย ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประเด็นที่
ได้คะแนนน้อยในด้านนี้ คือ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน     การสืบค้นใน
การปฏิบัติงานและการน าเสนอ   (วจ.กต.5.3-
1-7) 

ประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ 
 
 
 

  มีการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนระบบและ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พบว่า 
หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตมาวิเคราะห์ร่วมกับ   การ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร เพื่อวางแผนในการพัฒนาผล
การเรียนรู้ตาม 
 

วจ.กต.5.3-1-8 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 3/2559 
วันที่ 23 
พฤษภาคม 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ให้กับนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินมี
ความสอดคล้องกันในประเด็นที่มีคะแนนน้อย 
ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประเด็นที่ได้
คะแนนน้อยในด้านนี้ คือ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นในการ
ปฏิบัติงานและการน าเสนอ (วจ.กต.5.3-1-8) 

 
 
 
  

  มีการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตาม
ผลการทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้
ปรับปรุงกระบวนการ โดยน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาพิจารณา
ร่วมกัน และวางแผนในการจัดโครงการกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ทักษะด้านการวิเคราะห์
ทางตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้นักศึกษาตั้งแต่กระบวนการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษา โดยอบรมให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการค้นคว้า ได้แก่ 
การจัดโครงการเทคนิคการน าเสนอด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการอื่น ๆที่พัฒนาทักษะนักศึกษา ดังนี้  

- จัดอบรมการใช้โปรแกรม SPSS และการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

- จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ฝึกการน าเสนอ 

- จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ 
และตราสินค้า  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

5.3.2  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.3.2 การ
ตรวจสอบการ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชาได้
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้จริงตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  การประเมินผลการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม (เกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการให้เกรด สะท้อนผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง   การเรียน
การสอนของผู้สอนและผู้เรียนสามารถน า
ผลการประเมินไปพัฒนากรเรียนของ
ตนเองหลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 

มีระบบกลไก/กระบวนการ การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ในปีการศึกษา 2558 มีข้อเสนอแนะให้มี       
การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ เพ่ือเป็น
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ผลการ
เรียนรู้  ของนักศึกษา และหลักสูตรมีระบบและ
กลไกการตรวจสอบการประเมิน ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยการทวนสอบผลการประเมิน 
(วจ.กต.5.3-2-1)  ดังนี้ 

1. หลักสูตรก าหนดแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง แนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ระดับรายวิชา ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1.2 ตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา) โดยด าเนินการตรวจสอบรายวิชา
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา และให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-2-1 
ระบบและกลไก
การตรวจสอบ
การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ปรับปรุงข้อสอบให้สามารถวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ 

1.3 ด าเนินการให้มีการทวนสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

1.4 วิธีอ่ืน ๆ ที่ตรวจสอบได้ว่ามาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน             
การเรียนรู้ของรายวิชา  

2. ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางาน
ท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ภายในปีแรก 

  มีผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/
กระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มี 
การด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ดังนี้ 
การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา 

1. หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตร 
โดยมีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(วจ.กต.5.3-2-2)  

2. คณะกรรมการทวนสอบร่วมกันวิพากษ์

 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-2-2 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาระดับ
หลักสูตร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ข้อสอบที่จะท าการทวนสอบนักศึกษา โดย
พิจารณาว่า การออกข้อสอบแต่ละวิชามีความ
ตรงเชิงเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวัดผลการเรียนรู้หรือไม่ พบว่า จ านวน 
8 รายวิชา มีความตรงเชิงเนื้อหาและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวัดผลการเรียนรู้ 
(วจ.กต.5.3-2-3) 

3. คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้สอน
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
จ านวน 8 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทั้งหมด ได้แก่  วิชาหลักการตลาด  
วิชาการจัดการการตลาด วิชาการตลาดระหว่าง
ประเทศ  วิชาสัมมนาการตลาด  วิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ  วิชาการค้าสมัยใหม่  วิชาการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนการตลาด  วิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด  
โดย 

- การสอบวัดความรู้รอบ 2 เพ่ือ
เปรียบเทียบความรู้  

- การใช้แบบประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา 

จากการทวนสอบในระดับรายวิชา พบว่า               
การประเมินผลรายวิชาเป็นไปตามที่ระบุใน มคอ.
3 (วจ.กต.5.3-2-4) 
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
โดย 

 
 

 
วจ.กต.5.3-2-3 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 4/2559  
วันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-2-4 
ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์  
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-2-5 
สรุปผลการ
ส ารวจภาวะการมี
งานท าของ
บัณฑิต 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ พบว่า มีงานท า
ภายใน 1 ปี จ านวน 16 คน จากผู้ส าเร็จการศึกษา 
16 คน (วจ.กต.5.3-2-5) 
2.2 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับความพึงพอใจของบัณฑิต ที่ส าเร็จ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น 
ๆ ภายในปีแรกหลักจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 
4.40) (วจ.กต.5.3-2-6) 

วจ.กต.5.3-2-6 
สรุปผลการ
ส ารวจคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อบัณฑิต 
 

  มีการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 
6/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 พบว่า ระบบ
กลไกดังกล่าว สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้ทั้งในระหว่างการศึกษาและเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว  
(วจ.กต.5.3-2-7) 

 
 
 
วจ.กต.5.3-2-7 
รายงานการ
ประชุม 
ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 1 มีนาคม 
2559 
 

  มีการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตาม
ผลการทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
หลักสูตรด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มติที่ประชุมเห็นว่า ระบบและกลไก
ดังกล่าว มีความเหมาะสมยังไม่มีส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงจึงเห็นควรให้ใช้ด าเนินการในปี
การศึกษา 2560 ต่อไป 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

5.3.3 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.3.3 การ
ก ากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียน
การสอนและ
ประเมิน
หลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7) 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชามีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิน้สุดภาค
การศึกษา และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7 มีความสอดคล้องและถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูล  ที่รายงาน 

มีระบบกลไก/กระบวนการ การก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 มีข้อเสนอแนะให้
ร่วมกันก าหนดรูปแบบการจัดท า มคอ.5 และ 
มคอ.6 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และหลักสูตรมี
ระบบและกลไก    การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(วจ.กต.5.3-3-1) ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผน และร่วมกันก าหนดรูปแบบการจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ
การด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตร   (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7)  

2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผล       
การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วจ.กต.5.3-3-1 
ระบบและกลไก
การก ากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
ประเมิน
หลักสูตร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

3. นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่าน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) และ 
รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) เพ่ือน าเสนอต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบผล
การประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.
3 และ มคอ.4 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงานผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5) และ รายงานผลการ
ด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวน
ผล การด าเนินงานตามกระบวนการก ากับการ
ประเมิน การจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก ากับการ
ประเมิน         การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
 

  มีผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/
กระบวนการ การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

ในปีการศึกษา2559 ได้ด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) ดังนี้  

 
 
 
วจ.กต.5.3-3-2 
รายงานการ
ประชุม  
ครั้งที่ 4/2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผน เพ่ือท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน
เกี่ยวกับ             การด าเนินการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(วจ.กต.5.3-3-2) (วจ.กต.5.3-3-3) 

2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผล         
การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้าน คือ  ด้าน
คุณธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3. นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์
ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (วจ.กต.5.3-
3-4) 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เพ่ือ
น าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา (วจ.กต.5.3-3-
5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 
 
วจ.กต.5.3-3-3 
รายงานการ
ประชุม  
ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 1 มีนาคม 
2560 
 
วจ.กต.5.3-3-4 
ประเมินผลการ
สอนอาจารย์ผ่าน
ระบบออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย 
 
วจ.กต.5.3-3-5 
มคอ.5 และ 
มคอ.6 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

  5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกัน
พิจารณาและตรวจสอบผลการประเมินนักศึกษา
ตามมาตรฐาน   ผลการเรียนรู้  (Curriculum 
Mapping) ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4  

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) และน าเสนอ
คณบดีภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษา 
โดยมอบหมายให้อาจารย์ชูเกียรติ   เนื้อไม้ เป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
พบว่า  อาจารย์ผู้สอนจัดส่งผลการด าเนินงาน
ครบทุกรายวิชา 

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก ากับการ
ประเมิน    การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

มีการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการ การ
ประเมินระบบและกลไก การก ากับ การ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) การ
ประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2560 
พบว่า การส่งรายงานผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

 
 
 
วจ.กต.5.3-3-6 
รายงานการ
ประชุม  
ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 1 มีนาคม 
2560 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ   
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

และมคอ.6) ครบทุกรายวิชา และมีการประเมิน
หลักสูตรโดยรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 
(วจ.กต.5.3-3-6)  

  มีการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ   
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มติที่
ประชุมเห็นว่า ระบบและกลไกดังกล่าว มีความ
เหมาะสมยังไม่มีส่วนที่ต้องปรับปรุงจึงเห็นควร
ให้ใช้ด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 
   0       1 
   2       3 
   4       5 
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ตัวบ่งช้ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ    
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ด าเนินก
ารตาม
เกณฑ์ 
ไม่
ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

ข้อที่ 1 
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วม
ในการประชุม
เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และ
ทบทวน การ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน หลักสูตรได้มีการจัด
ประชุมทั้งหมด  6 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1/2559 วันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 
2559   มี ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 คน 
(วจ.กต.5.4-1-1) 

ครั้งที่ 2/2559 วันที่  25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 ม ีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 คน 
(วจ.กต.5.4-1-2) 

ครั้งที่ 3/2559 วันที่  28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 ม ีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 คน 
(วจ.กต.5.4-1-3) 

ครั้งที่ 4/2559 วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 ม ีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 คน 
(วจ.กต.5.4-1-4) 

ครั้งที่ 5/2559 วันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 
2559   มี ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 คน 
(วจ.กต.5.4-1-5) 

ครั้งที่ 6/2559 วันที่  1 มีนาคม พ.ศ. 
2560     มี ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 คน 
(วจ.กต.5.4-1-6) 

 

วจ.กต.5.4-1-1 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2559 วันที่  
20 มีนาคม พ.ศ.
2559    
วจ.กต.5.4-1-2 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
2/2559 วันที่  
25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 
วจ.กต.5.4-1-3 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
3/2559 วันที่  
28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 
วจ.กต.5.4-1-4 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
4/2559 วันที่  
27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 
วจ.กต.5.4-1-5 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
5/2559 วันที่  
19 ตุลาคม พ.ศ. 
2559    
วจ.กต.5.4-1-6 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ    
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2559 วันที่  1 
มีนาคม พ.ศ. 
2560  

 มี 
ไม่มี 

ข้อที่ 2 มี
รายละเอียด
ของหลักสูตร 
ตามแบบ 
มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับ
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา(ถ้า
มี) 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการจัดท า 
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (วจ.กต.5.4-2-1) 
 
 
 
 

วจ.กต.5.4-2-1 
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
สาขาวิชา
การตลาด (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 
2559) (มคอ.2) 

ภาค
การศึกษา  
ที่ 1 
มคอ. 3 
 ครบ 
ไม่ครบ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 3 มี
รายละเอียด
ของรายวิชา 
และ
รายละเอียด
ของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้า
มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการจัดท า 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ด าเนินการเสร็จสิ้นก่อน
เปิดภาคเรียน (วจ.กต.5.4-3-1) ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
ประกอบด้วย มคอ.3 จ านวนทั้งสิ้น 15 

รายวิชา  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
ประกอบด้วย มคอ.3 จ านวนทั้งสิ้น 16 

รายวิชา ประกอบด้วย  มคอ.4 จ านวนทั้งสิ้น 1 
รายวิชา  

วจ.กต.5.4-3-1 
มคอ. 3 และ  
มคอ. 4  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ    
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

มคอ.4 
 ครบ 
ไม่ครบ 
ไม่มี 
ภาค
การศึกษา  
ที่ 2 
มคอ. 3 
 ครบ 
ไม่ครบ 
มคอ.4 
 ครบ 
ไม่ครบ 
ไม่มี 
 

ละภาค
การศึกษาให้
ครบทุก
รายวิชา 
 

ภาค
การศึกษา  
ที่ 1 
มคอ. 5 
ครบ 
ไม่ครบ 
มคอ.6 
 ครบ 
ไม่ครบ 
ไม่มี 
 
ภาค
การศึกษา  
ที่ 2 
มคอ. 5 
 ครบ 
 ไม่ครบ 
มคอ.6 

ข้อที่ 4 มีการ
จัดท ารายงาน
ผลการ
ด าเนินการ
ของรายวิชา 
และรายงาน
ผลการ
ด าเนินการ
ของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้า
มี) ตามแบบ 
มคอ.5และ 
มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี
เปิดสอนให้

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 ด าเนินการเสร็จสิ้นก่อนเปิด
ภาคเรียน (วจ.กต.5.4-4-1) ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
ประกอบด้วย มคอ.5 จ านวนทั้งสิ้น 15 

รายวิชา  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
ประกอบด้วย มคอ.5 จ านวนทั้งสิ้น 16 

รายวิชา ประกอบด้วย มคอ.6 จ านวนทั้งสิ้น 1 
รายวิชา  

วจ.กต.5.4-4-1 
มคอ. 5 และ  
มคอ. 6  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ    
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 ครบ 
 ไม่ครบ 
 ไม่มี 

ครบทุก
รายวิชา 

 
ด าเนินการ
ภายในเวลา
ที่ก าหนด 
 
 ไมไ่ด้
ด าเนินการ
ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ข้อที่ 5 มีการ
จัดท ารายงาน
ผลการ
ด าเนินการ
ของหลักสูตร 
ตามแบบ 
มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา (วจ.กต.5.4-5-1) 
 

วจ.กต.5.4-5-1 
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
หลักสูตร ตาม 
แบบ (มคอ.7)  

ด าเนินก
ารตาม
เกณฑ์ 
ไม่ได้
ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

ข้อที่ 6 มีการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่
ก าหนดใน 
มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของโดยอาจารย์ผู้สอน (วจ.กต.5.4-6-1) ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
ด าเนินการทวนสอบ 4 รายวิชา จาก 15 

รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
ด าเนินการทวนสอบ 4 รายวิชา จาก 17 

รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25  
 

วจ.กต.5.4-6-1 
แบบรายงานการ
ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้และการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา รอบปี
การศึกษา 2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ    
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

ด าเนินก
าร 
ไม่ได้
ด าเนินการ 

ข้อที่ 7 มีการ
พัฒนา/
ปรับปรุงการ
จดัการเรียน
การสอน กล
ยุทธ์การสอน 
หรือการ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 
จากผลการ
ประเมินการ
ด าเนินงานที่
รายงานใน  
มคอ.7  ปีก่อน
หน้านั้น 
 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 นั้นมีข้อเสนอแนะ
ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการบูรณาการเรียนการ
สอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ ครบทั้ง 3 ด้าน นั้น ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้  

ด้านการเรียนการสอน  
1. การบูรณาการเรียนการสอนกับบริการ

วิชาการ ได้แก่ การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ชุมชน จ านวน 17 ผลิตภัณฑ์ และเขียนแผน
ธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด
ของแผนธุรกิจ ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันประกวดแผน
ธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี 
และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวง
พาณิชย์ 

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในภาคสนาม ได้สืบค้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฝึกการสื่อสาร การตั้ง
ค าถาม รวมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการท างาน 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกความอดทน 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และได้รับประสบการณ์นอก
ห้องเรียน จากการปฏิบัติจริง 

ด้านกลยุทธ์การสอน  
อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียด

รายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการสอนกับพันธกิจ 
ดังนี้ 

- วิชาการวิเคราะห์และการจัดท าแผนการ
ตลาด ได้ระบุการบูรณาการเรียนการสอนไว้ใน
บทที่ 4 ในเนื้อหาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ 4 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ    
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

Ps Strategy 
- วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งานทางการตลาด ได้ระบุการบูรณา
การการเรียนการสอนไว้ในบทที่ 2 การใช้งาน
และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop และ Adobe Illustrator 

- วิชาการจัดการการตลาด ได้ระบุการบูร
ณาการการเรียนการสอนในบทที่  4 ระบบ
ข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์
ตลาด  

ด้านประเมินผลการเรียนรู้ 
ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติการกลุ่ม หลักสูตร

ได้มีการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ อาจารย์
ประเมินผล และนักศึกษาประเมินผลกรท า
กิจกรรมกลุ่มกันเอง นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้
ประเมินตนเองในแต่ละรายวิชา จากแบบ
ประเมิน TQF 

 อาจารย์
ทุกคนได้รับ
การพัฒนา 
ทางวิชาการ 
และ/วิชาชีพ 
 มี
อาจารย์
ได้รับการ
พัฒนา ทาง
วิชาการ 
และ/วิชาชีพ
จ านวน 5 
คน 
คิดเป็นร้อย
ละ100 
 

ข้อที่ 9 
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรทุก
คนได้รับการ
พัฒนาทาง
วิชาการ และ/
วิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ1ครั้ง 
 

     ตารางแสดงสรุปผลการได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/วิชาชีพ (อบรม/สัมมนา/ ดูงาน)  
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 จ านวน
คร้ัง รวม

จ านว
นครั้ง 

วิช
าก

า
ร 

วิช
าช

ีพ 

อาจารย์จริะ ประสพธรรม 2 8 10 
อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม ้ 1 8 9 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถม
รัตน์ เงินทอง 

- 5 6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เพชรา บุดสีทา 

14 1 15 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสิรีย์ 
ด่อนคร้าม 

- 5 5 

อาจารย์วรรณพรรณ  
รักษ์ชน 

1 5 6 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ    
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

 มีการ
ด าเนินการมี
ระดับความ 
พึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย = 
4.38) 
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 
 

ข้อที่ 11 
ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาปี
สุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 
3.5 จาก
คะแนนเต็ม 
5.0 

หลักสูตรได้จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (วจ.กต.
5.4-11-1)  ดังนี้ 

 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีจ านวน 32 คน 
และตอบแบบสอบถามจ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการตลาด อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38) 

วจ.กต.5.4.-1-1 
แบบสรุป              
การประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพ
หลักสูตร 

 มีการ
ด าเนินการ   
มีระดับ
ความพึง
พอใจ 
(ค่าเฉลี่ย = 
4.40) 
 
 ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ข้อที่ 12 
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 
5.0 

หลักสูตรได้จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ (วจ.กต.
5.4-12-1)   ดังนี้ 

  ผู้ใช้บัณฑิตมีจ านวน 11 คน และตอบ
แบบสอบถามจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี
มีต่อบัณฑิตใหม่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.40)  
 

วจ.กต.5-4-12-
1 
แบบสรุปผล 
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของ    ผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  
 ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 = 0                 ด าเนินงานร้อยละ 80 = 3.50 
 ด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 = 4.00           ด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 = 4.50 
 ด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 = 4.75           ด าเนินงานร้อยละ 100 = 5.00 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์
ข้อ
ท่ี 1 

เกณฑ์
ข้อ
ท่ี 2 

เกณฑ์
ข้อ
ท่ี 
11 

เกณฑ์ข้อท่ี 12 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

หลักสูตรวิชาชีพ )ถ้ามี(  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 อื่น 

          -  -   - - - - - - 
ข้อ 12 เกณฑ์การประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ(TQF) 

5 ข้อแรก ผ่าน 5 ข้อ  ไม่ผ่าน 0 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (12 ข้อ) 

หลักสูตรต้องด าเนินการ 10 ข้อ /ผ่าน 10 ข้อ  ไม่ผ่าน 0 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 100 
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ   
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1. 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.1 ระบบ
การ
ด าเนินงาน
ของ
ภาควิชา/
คณะ/
สถาบันโดย
มีส่วนร่วม
ของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู ้
6.1.2 
จ านวนสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ที่
เพียงพอ
และ
เหมาะสม
ต่อการ
จัดการเรียน
การสอน 
6.1.3 
กระบวนกา
รปรับปรุง
ตามผลการ

ระบบและกลไกระบบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้     
1. หลักสูตรคัดเลือกและเสนอชื่อตัวแทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ 
2. หลักสูตรส ารวจสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ดังนี้ 
     2.1 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ เพื่อ
จัดท าฐานข้อมูล  
     2.2 ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์
และนักศึกษา 
3. หลักสูตรด าเนินการประชุมวางแผนในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และแจ้งผลการส ารวจไปยัง
คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะและ
มหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 
   3.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่าน
งบประมาณวัสดุของหลักสูตร 
   3.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการมอบหมายตัวแทน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการประสาน
คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือด าเนินการ
จัดหา 
   3.3 หากหลักสูตรพบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใดๆ 
ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ จะท าการแจ้งตัวแทนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้คณะกรรมการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทราบต่อไป เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
4. หลักสูตรจัดท าแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่หลักสูตรเป็นผู้จัดหา และรับผิดชอบ 
5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา
และ
อาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามตามกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

        ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรและคณะวิทยาการ
จัดการได้ด าเนินการตามระบบและกลไก โดยการจัดให้
อาจารย์มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และหลักสูตรมีมติจาก
การประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
(วจ.นศ.6.1-1-1) ได้มอบหมายให้อาจารย์พิมพ์นารา  
บรรจง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังเอกสารค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ 023/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จนถึงปัจจุบัน  
     ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2559 (วจ.นศ.6.1-1-2) วาระที่ 2 เพ่ือพิจารณาและหารือ 
เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ หลักสูตรได้ส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนที่มีอยู่และมีสภาพพร้อมในการใช้งาน 
โดยมีการแก้ไขซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และได้
จัดท าคู่มือการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการด้านวิทยุ
โทรทัศน์  นอกจากนั้นได้มีการส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ด้วยวิธีการสอบถามในที่
ประชุม พบว่า อาจารย์มีความต้องการครุภัณฑ์ด้านการ
ถ่ายภาพทางอากาศยาน ชุดเลนส์เพื่อเสริมทักษะการ
ถ่ายภาพชั้นสูง ชุดฝึกการเป็นผู้อ าเนินรายการ  ประธาน
หลักสูตรได้แจ้งว่าจากการได้ด าเนินการขอเสนอความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 
2561 หลักสูตรได้รับการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเป็น
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นครุภัณฑ์ตามความต้องการ
ดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการขอด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย  
     หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2558 (วจ.นศ.6.1-1-3) พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน และการ

 
 
 
 
(วจ.นศ.6.1-1-1) 
รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558  
 
 
(วจ.นศ.6.1-1-2) 
รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมือวันที่ 1 
เมษายน 2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

พัฒนาห้องสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอ้ือต่อ
การศึกษา  
     หลักสูตรจึงด าเนินการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกฯ 
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เสริมส าหรับคอมพิวเตอร์ในการสอน
และฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาต่างๆ ได้แก่ หูฟัง ตัวรับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi usb) แผ่นบันทึกข้อมูล (วจ.น
ศ.6.1-1-4) 
      ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (  = 
4.04) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ความสะดวกในการเข้าใช้บริการศูนย์
คอมพิวเตอร์คณะ และความสะดวกในการใช้ระบบสืบค้น
ทางอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (วจ.นศ.6.1-1-5) และความ
พึงพอใจของอาจารย์ (  = 4.27) อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บริการคอมพิวเตอร์ 
หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
การใช้งาน (วจ.นศ.6.1-1-6) 
     หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ โดยการประชุม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560    (วจ.นศ.
6.1-1-7) วาระท่ี 2 เพ่ือพิจารณาและหารือ เกี่ยวกับการ
ทบทวนและประเมินกระบวนการเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่า จากการขอสนับสนุนงบประมาณประจ าปี
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 
– ปัจจุบัน หลักสูตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็น
จ านวนมากที่สุดในคณะวิทยาการจัดการ  
     จากการประชุมคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2560 (วจ.นศ.6.1-1-8) คณะวิทยาการจัดการ
ได้มอบหมายให้หลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีส าหรับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในที่ประชุม เพื่อให้หลักสูตรต่างๆ 
ภายในคณะวิทยาการจัดการใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้ง

 
 
 
 
(วจ.นศ.6.1-1-3) 
ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
ปีการศึกษา 2558 
 
(วจ.นศ.6.1-1-4) 
เอกสารการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 
(วจ.นศ.6.1-1-5) 
ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา 
(วจ.นศ.6.1-1-6) 
ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
 
(วจ.นศ.6.1-1-7) 
รายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2559  เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2560 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ค าของบประมาณแผ่นดินในปีต่อๆ ไป   
     องค์ความรู้เกี่ยวกับการของบประมาณสนับสนุน
ประจ าปีเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ การจัดตั้งค า
ของบประมาณควรด าเนินการจัดการเป็นชุดโครงการ หรือ
ชุดวัสดุอุปกรณ์ ชุดปฏิบัติการ และมีความชัดเจนในการ
น าไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนและนักศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

(วจ.นศ.6.1-1-8) 
บันทึกการประชุมการเปิด
ภาคเรียน 1/2560              
คณะวิทยาการจัดการ เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
   0   1 
   2   3 
   4   5 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

5.2การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 

5.2.1  

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 

 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 

1. จ าแนกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 

2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

ที่ ค านึ งถึ งความรู้ คว ามสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 

3. แจ้งอาจารย์ผู้สอนรับทราบ 

4. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ
ก าหนดวันส่ง 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิ บั ติ / ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ หลักสูตรมีการด าเนินการ ดังนี้ 

   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ด าเนินการจ าแนก
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.2  

   2. ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถท่ีตรง
กับวิชาที่สอน และจัดสรรภาระงานสอนให้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   3. หลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบในแต่ละ
รายวิชา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการสอน และ
จัดท า มคอ.3 

    4. ก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มอค.3 ให้ส่งก่อนเปิดภาค

วจ.ศ. 
5.2.-1-1 

ระบบและกลไก
การก าหนด
ผู้สอน 

 

 

 

 

 

วจ.ศ. 
5.2.-1-1 

มคอ.3 และ
มคอ.5 
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

เรียน และ มคอ.5 ให้ส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 

     จากการประชุมทบทวน พบว่า หลักสูตรสามารถ
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 
โดยคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการ
ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน สามารถด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรยังไม่มีการเชิญผู้มีประสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้มากข้ึน 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผล
การประเมิน   

   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้เชิญผู้มี
ประสบการณ์จากภายนอกมาให้ความรู้ในรายวิชาการ
วิเคราะห์โครงการและแผนงานโดยน านักศึกษา ศึกษาดู
งานด้านขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลลานกระบือ 
และเทศบาลเมืองก าแพงเพชรและรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้นักศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์
ต้นทุนการท าเห็ดฟางจากคุณมานะ หมู่บ้านโนนม่วง อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นปราญ์ชาวบ้าน ท าให้
นักศึกษาได้รับความรู้ในวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุนและ
ผลตอบแทนจากการท าเห็ดฟาง  
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

5.2.2 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

5.2.2 การ
ก ากับ 
ติดตาม 
และ
ตรวจสอบ
การจัดท า
แผนการ
เรียนรู้
(มคอ.3 
และ มคอ.
4) และการ
จัดการเรียน
การสอน 

ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 

   1. ก ากับ ติดตามรายละเอียดการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.3) จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

   2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ตาม มคอ.3   

   3. แจ้งผลการจัดท า มคอ.3 ให้ผู้สอนรับทราบ 

วจ.ศ. 
5.2.-2-1 

 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  

   1. หลักสูตรได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม มคอ.3 จาก
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

    2. หลักสูตรตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ตาม 
มคอ.3 ว่ามีถูกต้องความสอดคล้อง กับลักษณะรายวิชา 
และวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรทุกรายวิชา  

    3. หลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและพร้อม
น าไปสอนให้กับนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา     

 

 

วจ.ศ. 
5.2.-2-1 

มคอ.3  

 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 

  จากการประชุมทบทวนพบว่า หลักสูตรได้มีการก ากับ 
ติดตามการจัดท า มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

ภาคการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.
3 จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และทุกวิชาที่จัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 ครบถ้วน แต่ยังพบว่าการ
เขียนรายละเอียดในมคอ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 
บางหมวดยังเขียนไม่ชัดเจน  

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

    ในปีการศึกษา 2/2559 หลักสูตรได้ปรับปรุงการ
เขียนรายละเอียดในมคอ. 3 เพ่ือให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น 

 

5.2.3 

 0 

 1 

 3 

 4 

5 

5.2.3 การ
จัดการเรียน
การสอนใน
ระดับ
ปริญญาตรีที่
มีการบูรณา
การกับการ
วิจัย การ
บริการ
วิชาการทาง
สังคม และ
การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธร
รม 

 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 

   1. วิเคราะห์เนื้อหาสาระของรายวิชาที่สามารถ    
บูรณาการได้กับพันธกิจใด (การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

   2. แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้รับทราบ 

   3. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการบูรณาการ 

 

 

 

วจ.ศ. 
5.2.-2-1 

ระบบและกลไก

การจดัการ
เรียนการ
สอนในระดบั
ปริญญาตรีท่ี
มีการบรูณา
การ 

 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ 

1.  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

 

 

 

 

 

เนื้อหาสาระของรายวิชาว่ามีรายวิชาใดท่ีสามารถ
การบูรณาการได้กับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

       ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการด าเนินการ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี    
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 

รายวิชา/
โครงการที่บูรณา

การ 
ผู้สอน 

พันธกิจ 

กา
รว

ิจัย
 

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร 

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

เศรษฐกิจพอเพียง ผศ. ราตรี 
สิทธิพงษแ์ละ 
ผศ.ชาลี 
ตระกลู 

  √ 

สารสนเทศทาง
เศรษฐศาสตร์ 

อ.ชญาน์นันท์ 
ศิริกิจเสถียร 

 √  

เศรษฐศาสตร์
เกษตร 

อ.วีรวรรณ 
แจ้งโม ้

√   

2. การบูรณาการการเรียนการสอนดังนี้ 

2.1 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัยจ านวน 1 วิชา โดยใหน้ักศึกษาท่ีเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวออกแบบการโครงร่างวิจัยจ านวน 3 
บท  

2.2 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการจ านวน 1 วิชา โดยให้นักศึกษาเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วจ.ศ. 
5.2.-2-2 

Lenovo-NB
Text Box
63



51 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

ผู้ช่วยวิทยากรในหัวข้อ นโยบายการเงินการคลัง 
เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจพอเพียง  

2.3 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้รู้ และน ามาสาธิต
พร้อมฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืนๆ ในชั้น
เรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง และก าหนดให้น าผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  
ตามความเหมาะสม     

มคอ.3 และ
สรุปรายงานผล
การบริการ
วิชาการ 

 

 

 

 

 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 

   จากการประชุมทบทวนกระบวนการดังกล่าว พบว่า 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผู้สอนขาดการรายงานผล
การบูรณาการ ที่ประชุมจึงมีมติให้เพ่ิมกระบวนงาน
รายงานผลการบูรณาการสิ้นเทอมการศึกษา 

 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

      หลักสูตรมีการเพ่ิมกระบวนการรายงานผลการ 
บูรณาการในปีการศึกษา 2/2559  

วจ.ศ.5.2.-2-3 

รายงานการ
ประชุมครั้งที ่4 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุ งเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

      หลักสูตรมีการรายงานผลการบูรณาการครบทุก
รายวิชาในปีการศึกษา 2/2559     
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

แนวปฏิบัติที่ดี  

- 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
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ตาราง 5.2.3-1แสดงกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ การท างาน และ
ประกอบ  

กิจกรรม ว ด ป น.ศ.ช้ันปี 
(จ านวน) 

คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน 
วิถีทางของ
การคิด 
ได้แก ่
การคิด
สร้างสรรค์ 
คิด
วิจารณญาณ 
การแก้ปัญหา 
การเรยีนรู้
และตดัสินใจ 

วิถีทางของ
การท างาน 
ได้แก ่
การ
ติดต่อสื่อสาร 
และการ
ร่วมมือ 

เครื่องมือ
ส าหรับการ
ท างาน ได้แก่ 
ทักษะICT
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และความรู้
ด้านข้อมูล 

ทักษะส าหรับ
ด ารงชีวิตใน
โลกปัจจุบัน 
ได้แก่ ความ
เป็นพลเมือง 
ชีวิตและ
อาชีพ และ 
ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและ
สังคม 

กิจกรรมวเิคราะห์
ต้นทุนการเพาะเห็ด
นางฟ้า ณ บ้านเนิน
ม่วง  

24 มีนาคม 

2560 
ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 6 

คน 
/ /  / 

เศรษฐศาสตร์บริการ
วิชาการสู่สังคม 

ตุลาคม - 
มีนาคม 

ช้ันปีท่ี 1-3 
จ านวน 22 

คน 
/ / / / 

โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6 
พฤศจิกายน 

2559 

ช้ันปีท่ี 1-3 
จ านวน 20 

คน 
   / 

กิจกรรมการวิเคราะห์
โครงการจาก
สถานการณ์จริง 

13 ธันวาคม 
2559 

ช้ันปีท่ี 1 
และ 2 

จ านวน 17 
คน 

/ / / / 

กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมนักศึกษาสู่การ
แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 
2559 

ช้ันปีท่ี 1-3 
จ านวน 20 

คน 
 / / / 
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องค์ประกอบ  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
การประเมินผู้เรียน 

ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 

 0 

 1 

 3 

 4 

 5 

 

5.3.1 การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดม 
ศึกษา
แห่งชาติ 

 

     ส าหรับปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตได้ปรับกระบวนการประเมนิผู้เรยีนเพื่อน ามาใช้ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี้ 

       การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : (P) 

1. รับ มคอ. 5 จากอาจารยผ์ู้สอนหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา  

2. เปรียบเทียบ มคอ. 3 กับ มคอ. 5 ถึงการประเมินผลการ
เรียนรูต้าม TQF  

3. น าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์
ผู้สอน พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนา 

วจ.ศ.5.3-1-1 
ระบบและกลไก
การประเมินผล
การเรยีนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน : (D)  

      1. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจะต้องจัดท า 
มคอ. 5 เสนอต่อหลักสูตรหลักจากเสร็จสิ้นภาคการศึกษา  ในปี
ที่ผ่านมา  หลักสูตรได้รับ มคอ. 5 จากอาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะ
รายวิชาหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

     2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเปรียบเทียบ 
มคอ. 3 กับ มคอ. 5 การประเมินผลการเรยีนรู้ตาม TQF ในแต่
ละรายวิชา โดยในปี 2559 พบว่า มคอ.3 และ มคอ. 5 ของแต่
ละรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานการเรยีนรู้ตาม TQF  โดย
อาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวิชาได้ใช้วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับ
ลักษณะรายวิชา ตลอดจนสะท้อนถึงสามารถของผู้เรียนในการ

วจ.ศ.5.3-1-2 
ตาราง
เปรียบเทยีบ 
มคอ.3 กับ มคอ.
5 ตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตาม 
TQF /
ผลสัมฤทธ์ิ/
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน   

         ทั้งนี้ส าหรับภาคการศึกษา 1/2559  มีรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน จ านวน 13 รายวิชา   

        ภาคการศึกษา 2/2559  มรีายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน จ านวน 15 รายวิชา   

            3. น าผลการเปรียบเทยีบ มคอ.3 และ มคอ.5 หารือ 
และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวิชา พร้อมทั้ง
หาแนวทางพัฒนา 

  มีการประเมินกระบวนการ:  (C) 

       หลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไกการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
ปีการศึกษา 2559 นั้น พบว่า ระบบและกลไกในปีการศึกษา 
2558 มีความซ้ าซ้อน หลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการ เหลือ 3 
ขั้นตอนเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 ดังนี ้

     1. รับ มคอ. 5 จากอาจารย์ผู้สอนหลังเสร็จสิ้นภาค
การศึกษา 

     2. เปรียบเทียบ มคอ. 3 กับ มคอ. 5 ถึงการประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

     3. น าผลการเปรียบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับ
อาจารยผ์ู้สอน พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนา 

วจ.ศ.5.3-1-2 
ตาราง
เปรียบเทยีบ 
มคอ.3 กับ มคอ.
5 ตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตาม 
TQF /
ผลสัมฤทธ์ิ/
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน : (A) 

      หลังจากปรับปรุงกระบวนการสารมารถด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ยังพบปัญหาในกระบวนการข้อ 3 การน าผล
การเปรยีบเทียบ หารือ และท าความเข้าใจกับอาจารย์ผูส้อน
พร้อมท้ังหาแนวทางพัฒนา ยังมีปัญหาด้าน วิธีการประเมินผล
การเรยีนรู้ตามกรอบ TQF ดังนี ้

วจ.ศ.5.3-1-2 
ตาราง
เปรียบเทยีบ 
มคอ.3 กับ มคอ.
5 ตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตาม 
TQF /
ผลสัมฤทธ์ิ/
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

    1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม : นักศึกษาขาดความรบัผิดชอบ
ในการส่งงาน  

      การแก้ปัญหา : แจ้งให้นักศึกษาที่ขาดส่งทราบภายในคาบ
และให้ส่งภายในคาบถัดไปเท่านั้น หากเกินก าหนดจะปรับ
คะแนนเป็น 0 

    2.ด้านความรู้ ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มีการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา 2 หมู่เรียน คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และเศรษฐศาสตร์ เวลาแบ่งกลุม่ท างานเกิดปัญหาเรื่องเวลาไม่
ตรงกัน 

     การแก้ปัญหา : แบ่งกลุ่มการท างานและให้ด าเนินกิจกรรม
ภายในคาบให้แล้วเสร็จ 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- ในด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีความรับผิดชอบ ส่งงาน
ตรงตามที่ก าหนด และไมม่ีนักศึกษาคนใดติด I ในรายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง  

- ด้านความรู้  ในปี 2559 นักศึกษาทั้ง 2 หมู่เรียนสามารถ
รวมกลุ่มและแบ่งงานกันท าแล้วเสร็จภายในคาบเรียน ท าให้ไม่
มีปัญหาเรื่องการแบ่งกลุ่ม เรื่องเวลาการท างาน และสามารถส่ง
งานได้ครบตามก าหนด 

วจ.ศ.5.3-1-2 
ตาราง
เปรียบเทยีบ 
มคอ.3 กับ มคอ.
5 ตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตาม 
TQF /
ผลสัมฤทธ์ิ/
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

มีแนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

 

5.3.2  

 0 

 1 

  3 

5.3.2 การ
ตรวจสอบ
การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของนักศกึษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี ้

       ส าหรับปีการศึกษา 2558  ที่ผ่านมาพบว่าหลักสตูร
เศรษฐศาสตรบณัฑติได้ก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ในปี

วจ.ศ. 
5.3-2-1 

ระบบและกลไก
การด าเนินงาน
การตรวจสอบ
การประเมินผล

Lenovo-NB
Text Box
69



57 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

 4 

 5 

 

 การศึกษา 2559 ดังนี ้

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา : (P) 

1. วิเคราะหร์ายวิชาถึง TQF ที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมา 

2. ก าหนดรูปแบบการตรวจสอบ การประเมินการเรยีนรู้ของ
นักศึกษาโดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรควบคมุดูแล
ประสานงานอาจารยผ์ู้สอนแต่ละรายวิชา ให้ด าเนินการจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ให้สอดคล้อง
กับ มคอ.2 และมคอ.3 ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วัน 

3. ด าเนินการตามรูปแบบท่ีก าหนด และก าหนดให้แตล่ะ
รายวิชาส่งผลการประเมินการเรียนรู้และแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) มายังอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อ
พิจารณาหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 

การเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 

 

 

 

 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การ
ด าเนินการดังนี้ 

   ผลการด าเนินงาน : (D) 

        1. หลักสตูรได้ด าเนินการวเิคราะหร์ายวิชาถึง TQF ที่
นักศึกษาได้เรียนผ่านมาในปีการศกึษา โดยจะพิจารณาความ
เหมาะสมของวิธีการประเมินผู้เรียน เครื่องมือการประเมินผล
การศึกษาของผู้เรยีน  และวิธีในการให้เกรดที่สะท้อนถึงความรู้
ความสามารถของนักศึกษา ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาในปี 2559 
พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะและปญัหา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเรยีนรู้  

 2. ทางหลักสูตรได้ก าหนดรูปแบบการตรวจสอบ การ

วจ.ศ.5.3-1-2 
ตาราง
เปรียบเทยีบ 
มคอ.3 กับ มคอ.
5 ตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตาม 
TQF /
ผลสัมฤทธ์ิ/
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากการรายงาน
ผลการด าเนินการ (มคอ.5) ในแตล่ะรายวิชาที่อาจารยผ์ู้สอน
รายงาน  ผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชา    

 3. ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อน
ด าเนินการตามรูปแบบวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้
สัมฤทธ์ิตามจุดมุ่งหมายในแตล่ะรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษามีผล
การเรยีนรู้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐาน 

 4. ทางหลักสูตรไดส้รุปผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และหาแนวทางการพัฒนาใหเ้กิดผลสัมฤทฺธ์ิในการจัดการเรียน
การสอน โดยมุ่งเน้นให้เกดิผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา  บรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละวิชา  และบรรลุวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ : (C) 

      หลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไก การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า กระบวนดังกล่าวมี
เหมาะสมดีแล้ว ท าให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน และน าไปสู่
การพัฒนาการรู้ของนักศึกษา 

 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน : (A) 

       มีการมอบหมายคณะท างานติดตามการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2560 

วจ.ศ.5.3-2-2 
รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 1 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- 

 

มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
- 
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

5.3.3 

 0 

 1 

 3 

 4 

 5 

 

5.3.3 การ
ก ากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียน
การสอนและ
ประเมิน
หลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.
7) 

 

 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมนิหลกัสตูร ดังนี้ 

      ส าหรับปีการศึกษา  2558 ที่ผ่านมาพบว่าหลักสตูร
เศรษฐศาสตรบณัฑติได้ก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี ้

     การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5  และ  มคอ.7) : (P) 

1. ก าหนดภาระความรับผดิชอบของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามภาระที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. สรุปและรายงานผล 

วจ.ศ. 
5.3-3-1 

ระบบและกลไก
การด าเนินงาน
การก ากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
ประเมิน
หลักสตูร (มคอ.
5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 

 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การ
ด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน :  (D) 

      1. หลักสูตรได้ก าหนดภาระความรับผดิชอบของอาจารย์
ในหลักสูตร ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการจัดการเรยีนการสอนใน
ระดับบณัฑติศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  

     2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานในการบริหารจัดการ
หลักสตูร ก ากับตดิตามภาระที่ได้รบัมอบหมาย โดยพิจารณา
การจัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2559 และพิจารณา 
ผลการประเมินในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร ท้ังนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่านจะร่วมกัน
พิจาณาเพื่อสรุปปญัหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และร่วมกัน
หาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ในระดับบณัฑิตศึกษา 

     3. สรุปและรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนและการ

วจ.ศ. 
5.3-3-2 

มคอ.3 และ
มคอ.5 
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ผลการด าเนินงาน 

(ส าหรับการก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 

ประเมินหลักสูตรให้ประธานหลักสูตรทราบ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติในการด าเนินงานในปีต่อไป 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ : (C) 

    หลักสูตรได้มีการทบทวนระบบกลไก การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) ในปีการศึกษา 2559 พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจารย์ในหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมาย มีการก ากับติดตาม เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินหลักสูตร
เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา อย่างไรก็ตามกระบวนการก ากับ
ติดตามยังไม่เพียงพอเพราะมีการติดตามเพียง 1 ครั้ง 

วจ.ศกง. 
5.3-3-3 

รายงานการ
ประชุมครั้งที ่4 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน : (A) 

        ที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรมีการก ากับติดตาม อย่างน้อย 
2 ครั้ง เพื่อให้การจัดท ามคอ.3 และรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5) สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วจ.ศกง. 
5.3-3-3 

รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- 

 

มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
 - 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
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