
มคอ. 7(หลักสูตรปริญญาตรี) 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด  

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บริหารศาสตร์   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1 หลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
2 ระดับคุณวุฒ ิ ปริญญาตรี 
3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ชื่อ คุณวุฒิ เลขประจ าตัวประชาชน 
นางสาวใจแก้ว  แถมเงิน บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต : 

การตลาด 
3909900259447 

นางสายเพชร อักโข บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต : 
บริหารธุรกิจ 

3349800261755 

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต : 
บริหารธุรกิจ 

3349900566698 

นายชวพจน์  ศุภสาร บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต : 
บริหารธุรกิจ 

 

นางสาวกมลพร นครชัยกุล Master of Management : 
General Management 
(International Program) 
Master of Business : 
Marketing  

3480400141583 

 
วันที่รายงาน   27 เมษายน 2558 
ปีการศึกษาที่รายงาน  2558 

สถานที่ตั้ง   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รหัสหลักสูตร         0060 



อาจารย์ประจ าหลักสูตร(พิมพ์ระบุรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีในเอกสารหลักสตูรในคอลัมน์แรก และรายชื่อ
ตามหลักฐานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยล่าสุด ลงในคอลัมน์ที่สอง ข้อมูลที่สมบูรณ์ควรระบุ
ต าแหน่งทางวิชา คุณวุฒิสูงสุด และปีที่ส าเร็จการศึกษาของคุณวุฒิสูงสุด) 

จากเอกสารหลักสูตร(มคอ 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษาที่รายงาน หมายเหตุ 
1  นางสาวใจแก้ว  แถมเงิน 1  นางสาวใจแก้ว  แถมเงิน  
2  นางสายเพชร อักโข 2  นางสายเพชร อักโข  
3  นายนภดล พัฒนะศิษอุบล  3  นายนภดล พัฒนะศิษอุบล   
4  นายชวพจน์ ศุภสาร 4  นายชวพจน์ ศุภสาร  
5  นางสาวกมลพร  นครชัยกุล 5  นางสาวกมลพร  นครชัยกุล  
 6. นายไกรศักดิ์  ยงกุลวานิช  
 7. นายศรันย์  วีสเพ็ญ  
 8. นายสุภชัย  พาหุมันโต  

   (อาจมีมากกว่า 5 คน ให้พิมพ์ทั้งหมดตามหลักฐานที่มี) 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาในหลักสูตรนี้ในปีการศึกษาที่รายงานและที่ไม่ซ้ ากับชื่อที่ระบุใน

ตารางข้างต้น) 
1.   นายวิญญู วีระนันทาเวทย์ 
2.   นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา 
3.   นายวีรภัทร  เกียรติด ารงกุล 
4.   นายอนิรุธ  สืบสิงห์ 
5.   นางสาวพิมลพรรณ  อุดมพันธ์ 
6.   นายธรรมวิมล  สุขเสริม 
7.   นายชยากร  รอดวินิจ 
8.   นางสาววรรณภา  สุทธิประภา 
9.  นางสาวรชยา  อินทนนท์ 
10.  นายอุทัย  อันพิมพ์ 
11.  นายณรงค์ศักดิ์  ธงอาษา 
12.  นายอติชน  ทองปน 
13.  นายจักริน  วชิรเมธิน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น เงื่อนไข ใช่() ไม่ใช่() 
1 จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรและไมม่ีชื่อเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรอื่นในขณะเดยีวกนั 

  



 
2 คุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน 
อยา่งนอ้ย 2 คน 

  

3 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิ
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

  

4 การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ด าเนินการ(ผ่าน)ทุกตัว 
 
(อ้างอิงข้อมูลจากตารางที่เสนอในหมวดที่ 
4 ) 

  

 

หมายเหตู ในคู่มือประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีรายละเอียดของข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ควร
ศึกษาส่วนนั้นก่อนประเมิน () ผลการด าเนินงาน 
สรุปการประเมินใน 4 ประเด็นข้างต้น            ใช่/ผ่านทั้ง 4 ประเด็น   

 ใช่/ผ่านไม่ครบ 4 ประเด็น   
 
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อธิบายผลการด าเนินงาน 

1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 สาขาการตลาด มีระบบการการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่ง
ยึดความสอดคล้องของคุณวุฒิอาจารย์กับสาขาวิชา โดยดูจาก
ประวัติการศึกษาของอาจารย์ก่อนท าการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

 เนื่องจากสาขาการตลาดมีสองแผนการศึกษา ดังนั้น การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมีจ านวนอาจารย์อย่างน้อย 8 ท่าน ใน
หลักสูตร 

 หลักสูตรสาขาการตลาดมีการทบทวนและพิจารณาการแต่งตั้ง



อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น อย่าง
น้อยทุก 5 ปี  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอนแก่นักศึกษา โดยมีการรายงานอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกปีการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ  

2) การบริหารอาจารย์  

 มีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

 มีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เป็นไปตามแผนและ
นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น ระบบเงินเดือน 
สวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

 สาขาการตลาดมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และการบริหารจัดการของ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 มีระบบการก าหนดภาระงาน ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีการพิจารณา
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  รวมทั้งใช้ผลการประเมินการ
เรียนการสอนจากนักศึกษา มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงภาระ
งานของอาจารย์  และน าผลจากการประเมินมาพิจารณาในการ
มอบหมายภาระงานในปีการศึกษาต่อไป  

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 มีการก าหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่
เพียงพอในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  โดยแบ่งออกเป็นการ
สนับสนุนแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

3.1) การอบรม และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ โดยมีการ
ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องอบรมความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการท างานของอาจารย์แต่ละ
คน โดยจัดสรรงบประมาณให้คนละ 10,000 บาท ต่อปี
การศึกษา   

3.2) ในแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินการสอนจาก



นักศึกษาโดยระบบ REG ซึ่งจะสะท้อนทักษะด้านการสอนของ
อาจารย์และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเทคนิคด้านการสอนให้
เกิดการพัฒนาด้านการสอนต่อไป  
      3.3) ภายหลังจากท่ีอาจารย์ในสาขาได้มีการไปอบรม 
จะต้องรายงานผลการอบรม และน าผลการอบรมมาถ่ายทอด
ใน KM Blog เพ่ือถ่ายทอดให้อาจารย์ในสาขาได้เรียนรู้ร่วมกัน
และน าไปประยุกต์ใช้ 
     3.4)  มีรายงานสรุปผลการการอบรมของอาจารย์ในสาขา 
และงบประมาณที่ใช้ในทุกปีการศึกษา  
 

คุณภาพอาจารย์ 1) สาขาการตลาดมีแผนการส่งเสริมและแผนการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้
มีคุณภาพ โดยท าการวางแผนในการส่งเสริมการเรียนต่อหรือท า
ผลงานทางวิชาการ  

2) ซึ่งในปีที่ผ่านมาอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการตลาดมีผลงาน
วิชาการประเภทบทความวิจัย จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็น  

1. บทความในฐานข้อมูล TCI เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
(โชวห่วย) ในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญและ
อุบลราชธานี 

2. บทความในฐานข้อมูล TCI เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทาง
การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาธุรกิจสปา 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนี้ยังมีผลงานประเภท International conference จ านวน 2 
เรื่อง คิดเป็น 

1. Problem and Guidelines to Solve the Problem of 
Spa Business in Nakhonratchasima Province for 
Increasing Competitive Advantage, Kyoto, Japan 

2. Applying A Data Mining Approach to Credit Risk 
Kyoto, Japan 

 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ แสดงผลที่เกิด 

1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
สาขาการตลาด มีอาจารย์ทั้ งหมด5 คน อาจารย์ที่สั งกัด

หลักสูตรนี้เมื่อต้นปีการศึกษา 5 คน รับเข้าระหว่างปีการศึกษา0 คน 



รวมมีอาจารย์ ทั้งหมด 0 คน มีอาจารย์ที่ลาออกระหว่างปีการศึกษา 0 
คน คงเหลือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

      ระดับความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับ……… 

 
 

 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   257  คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน      37  คน 

2.1. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนเวลาหลักสูตร   ........ คน 
2.2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลักสูตร             37  คน 
2.3. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จหลังเวลาหลักสูตร        32  คน 
2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)       ไม่มี 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   34.9 % 

4. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

รุ่น/ปีที่เข้า 
ปีการศึกษา (จ านวนคนรับจริง) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
รุ่น 6 ( 1/2558)  32 88 159 257  

รุ่น 5 ( 1/2557)    191   

รุ่น 4 ( 1/2556)   130    

รุ่น 3 ( 1/2555)  106     

รุ่น 2 ( 1/2554) 104      

รุ่น 1 ( 1/2553)       

ตกค้าง 11      

รวม       

ส าเร็จการศึกษา 46 37     

ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน 
ตามแผนก าหนดการศึกษา(ค านวณ

จากจ านวน.นศ.ปี 2 ของแต่ละรุ่น) 

      

  หมายเหตุ ข้อมูลได้จากระบบ REG วันที่ 21 เมษายน  2558 
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา............ทุนกู้ยืมและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและ



คณะ.................... 
( เช่น การให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ที่

ต้องพักการเรียน โดยปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจ านวนนักศึกษาในแต่ละ
รุ่น) 
6. ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 

1) การรับนักศึกษา 

 สาขาการตลาดมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาโดยแบ่งเป็น 
2 แผน โดยแผนการฝึกงานด้านการตลาด รับนักศึกษาโดยใช้
เป็นวิธีรับตรง 80% และวิธีรับผ่านส่วนกลาง 20% ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการรับของมหาวิทยาลัยและคณะ
บริหารศาสตร์ ส่วนแผนการฝึกงานด้านธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็น
แผนที่ร่วมกับบริษัท ซีพี ออล จ ากัด (มหาชน) รับนักศึกษา
โควต้าจ านวน 120 คน โดยให้ทุนการศึกษา 100% 

 สาขาการตลาดมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนการรับเข้าของ
นักศึกษา โดยเป็นไปตามแผนและกลยุทธ์ของระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัยตามล าดับ และมีการก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  

 สาขาการตลาดวางแผนและจัดท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
การรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนที่ได้ก าหนด เพ่ือให้ได้
จ านวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อในแผนการฝึกงานด้าน
การตลาด สาขาการตลาดมีการก าหนดโดยใช้ GPA กลุ่มสาระ
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรียนในสาขาการตลาดมากที่สุด เพ่ือเป็นการ
คัดกรองความรู้เบื้องต้นของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ และ
ป้องกันความเสี่ยงของอัตราการตกออกของนักศึกษาของสาขา
ในอนาคตได้อีกด้วย ส่วนการรับนักศึกษาแผนการฝึกงาน
ธุรกิจค้าปลีกจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์สาขาการตลาดกับเจ้าหน้าที่บริษัท ซีพี ออล 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ที่สุดกับแผนการศึกษาด้านนี้ เช่น ส่วนสูง รูปร่าง ความอดทน 
ความขยัน ฐานะทางการเงิน เป็นต้น 



 หลังจากกระบวนการคัดเลือกสิ้นสุดลง สาขาจะท าการ
ประเมินจ านวนนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์หากไม่เป็นไปตามแผน ก็
จะท าการวิเคราะห์ทบทวน รวมถึงแผนการรับเพิ่ม    

 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ทางคณะบริหารศาสตร์ได้มีการจัด
กิจกรรม การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิด
ภาคเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย  

 หลักสูตรมีโอกาสสูงในการคัดกรองนักศึกษาใหม่ โดยใช้วิธี
คัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย และคะแนนในรายวิชาต่างๆตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังใช้การสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและเจ้าหน้าของบริษัท ซีพี ออล จ ากัด (มหาชน) ใน
การพิจารณาความรู้ทั่วไป บุคลิกภาพ และความสามารถใน
การโต้ตอบ เป็นต้น ส่งผลให้หลักสูตรได้นักศึกษาใหม่ที่มี
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับคุณสมบัติของการตลาด 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 สาขาการตลาดมีการมอบหมายและก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานโดยค าสั่งแต่งตั้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งระบุ
หน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการก าหนดและการ
ติดตามการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาค
การศึกษา โดยมีการให้ค าปรึกษาทั้งในด้านปัญหาการเรียน 
การวางแผนการเรียน และอ่ืนๆ รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
จัดท ารายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นหลักฐาน
ส าหรับติดตาม นักศึกษา 

 ส าหรับช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษามีหลายช่องทาง เช่น ระบบ REG E-mail Facebook 
โทรศัพท์ รวมทั้งการติดตารางการเข้าพบไว้หน้าห้ องพัก
อาจารย์  

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  

 สาขาการตลาดจัดท าแผนงานและงบประมาณเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา ดังนี้  
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  



 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาการตลาดทางตรง 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 
 โครงการ Marketing Day 
 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
2) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านสุขภาพ 

 โครงการกีฬาบริหารศาสตร์สัมพันธ์  
 หลักสูตรมารายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษา

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
กิต  

3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
 โครงการฝึกงานของนักศึกษาสาขาการตลาด

แผนการฝึกงานด้านการตลาด และแผนการฝึกงาน
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน  

4) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 
 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  

5) กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 หลักสูตรมีรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและชีพบังคับ 

ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ และ
ก า ร พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ค ท รอนิ ก ส์  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต 

         ในแต่ละกิจกรรมที่สาขาได้ด าเนินการจะท าการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ท าการประเมินวัดผลโครงการ ความพึงพอใจของ
นักศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แสดงผลที่เกิด 
1) อัตราการคงอยู่  

นักศึกษาสาขาการตลาด มีจ านวนทั้งสิ้น 557  คน 
ประกอบไปด้วย 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 225 คน จากจ านวนรับเช้า 257 
คน คิดเป็นร้อยละ  87.54 

 ชั้นปีที่ 2 จ านวน 159 คน จากจ านวนรับเช้า 191 คน คิด



เป็นร้อยละ 83.24 

 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 88 คน จากจ านวนรับเช้า 130 คน คิด
เป็นร้อยละ  67.69 

 และชั้นปีที่ 4 จ านวน 69 คน จากจ านวนรับเช้า 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.09 

 มีนักศึกษาตกค้างจ านวน 16 คน (ปี 5,6,7) 
   

2) การส าเร็จการศึกษา  
สาขาการตลาดมีอัตราการส าเร็จการศึกษาต่อนักศึกษาแต่
ละรุ่น คิดเป็นร้อยละ...................... 

 
3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

       ในระดับคณะ มีการส ารวจความพึงพอใจ ของ
นักศึกษาต่อการจัดระบบการเรียนการสอน และการ
บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ..............................คิดเป็นร้อยละ...................และได้
น าผลการประเมินมาปรับปรุงเป็นแนวทางการด านินงาน
ส าหรับแผนปี 2558 

 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560  

รุ่นที่ 1  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 37     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 34.9     

รุ่นที่ 2 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 

 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา บางรายวิชานักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านได้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การ
บัญชี  สถิติธุรกิจ เป็นต้น 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต 

บัณฑิตที่ต้องรับการประเมิน จ านวน จ านวนผู้ คิดเป็น ผลรวมคะแนนที่ คะแนน



ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ ได้จากการ
ประเมิน 

เฉลี่ยของ
หลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

     

 
 
ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 ปี 
วันที่ส ารวจ "[ระบุ วัน เดือน ปี ที่ส ารวจ]"     

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในวงรอบปีที่แล้ว ทั้งหมด   
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่ตอบแบบส ารวจ   
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อ   
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท   
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีติดเกณฑ์ทหาร(ต้องไปเป็นทหาร)   
7. จ านวนบัณฑิตท่ีน ามาคิดร้อยละการมีงานท า (ช้อ 2 - 3 - 4 - 5 - 6)   
8. จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ (คิดร้อยละโดยหารด้วยจ านวนในข้อ 7)   
9. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 
            9.1 ตรงสาขาที่เรียน     (คิดร้อยละโดยหารด้วยจ านวนในข้อ 7) 

  

            9.2 ไม่ตรงสาขาที่เรียน  (คิดร้อยละโดยหารด้วยจ านวนในข้อ 7)   
10. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ที่ส าเร็จ
การศึกษา (ผลจากข้อ 8 + 9.1 + 9.2) 

  

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 



ชื่อรายวิชา ภาค/ป ี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน (เกรด) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D W P F 
ลง
เรียน 

สอบ
ผ่าน 

1702 110 Marketing 
for ASEAN Economic 
Community  

1/2557           83 83 

1702 210 Principles of 
Marketing 

1/2557 17 46 83 105 94 35 15 2  9 406 395 

1702 334 Principle of 
Modern Retail 

1/2557           83 83 

1702 161 Retailing 
Management 
Internship I 

1/2557           104 103 

1702 320 Product and 
Price Management 

1/2557 5 8 11 23 31 14 0 5  3 100 95 

1702 330 Marketing 
Channels 
Management 

1/2557 2 7 6 19 41 16 6 1  3 101 97 

1702 340 Integrated 
Marketing 
Communication 

1/2557             

1702 453 Service 
Marketing 

1/2557 8 2 8 13 17 11 11 0  4 74 70 

1702 492 Marketing 
Research 

1/2557 10 16 26 16 1 1 0 0   70 70 

1702 493 Seminar in 
Marketing 

1/2557 16 18 18 11 5 0 0 0   68 68 

1702 323 Packaging 
and Brand 
Management 

1/2557 2 5 9 10 18 12 2 0   58 58 

1702 341 Direct 
Marketing 

1/2557 14 24 25 10 5 0 1 0   79 79 

1702 442 Sales 
Management 

1/2557 11 12 13 9 6 1 0 0   52 52 

 



คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สาขาการตลาดมีการก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยมีคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้
ขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 มีการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรอย่างชัดเจน  
 สาขาการตลาดท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบรวมถึงความ

ต้องการของตลาด ก่อนท าการปรับปรุงหลักสูตร  
   

2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 สาขาการตลาดมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร  
 ตามหลักสูตรโครงสร้างของสาขาการตลาดมีการพิจารณาถึงความสอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการด าเนินการ
โดยการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต รวมทั้งมีการน า
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ บัณฑิต 
และนักศึกษา 

 ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีค าอธิบายรายวิชาและเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมครบถ้วน 

 มีการก าหนดการเปิดรายวิชาล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เพ่ือเอ้ือให้นักศึกษามี
พ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  

 มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด
ในรายวิชาและหลักสูตร  

 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2557 มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุม
สาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  

 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร และน าเสนอต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน   

 มีการเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน  

 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ 



วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งสาขา
การตลาดจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาแผนการ
สอน  มคอ. 3 ประชุมข้อสอบ และประชุมพิจารณาผลการเรียน  

 มีการจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของ
สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียม
นักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  
 

การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

 สาขาการตลาดมีการก าหนดผู้สอนที่ตรงตามคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยมีการพิจารณาการ
มอบหมายรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอนในการประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และกรรมการวิชาการคณะ ตามล าดับ  

 ในการพิจารณาการมอบหมายรายวิชา หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้
เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา ไม่มีนักศึกษาทีไ่ด้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมเกิน 3 วิชา 

 ในบางรายวิชาที่มีการเชิญวิทยากรพิเศษ สาขาการตลาดจะเลือกจาก
ต าแหน่งงานและประสบการณ์ของวิทยากรที่ตรงกับหัวข้อบรรยาย  

การประเมินผู้เรียน 1) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 การจัดการเรียน
การสอน 

 มีการก ากับการจัดท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามระบบและกลไกจากแนวปฏิบัติการจัดท ามคอเพ่ือให้
ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม อีก
ทั้ง ต้องสอดคล้องกับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ที่ผ่านมา 

 มีการก ากับ ติดตามให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการ
สอนตามประมวลการสอนรายวิชา โดยจะน าผลจากการประเมินอาจารย์ในแต่
ละรายวิชามาพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

 ในกรณีที่การจัดการเรียนการสอนร่วมกันหลายกลุ่ม สาขาจะมีการประชุม
ร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและมีอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ 3 และแผนการสอนเหมือนกันทุก



กลุ่ม 

 มีการจัดตารางเรียนตารางสอนของวิชาต่างๆในแต่ละภาคการศึกษาร่วมกัน 
เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และไม่ให้การสอนตกเป็นภาระของ
ใครคนใดคนหนึ่ง และมีความเท่าเทียมกัน ตามต าแหน่งของแต่ละบุคคล  

2) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการดังนี้ 
2.2.1 ด้านการบริการวิชาการ 
มีการน าโครงการ...................มาบูรณาการกับรายวิชา.......................โดยมอบหมายให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และน าผลการประเมินจากการจัดโครงการและ
ผลประเมินจากนักศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
2.2.2 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การน าโครงการ...................มาบูรณาการกับรายวิชา.......................โดยมอบหมาย
ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และน าผลการประเมินจากการจัดโครงการและ
ผลประเมินจากนักศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
5.3 การประเมินผู้เรียน อธิบายผลการด าเนินงาน 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 มีการก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนในรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการก าหนด
เกณฑ์การประเมินโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ รวมทั้ง
น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินมีความสอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา   



 2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

 สาขามีระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ เกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดย
สาขามีการก าหนดเครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย  
อัตนัย  รายงานที่มอบหมาย การเข้าห้องเรียน การสอบย่อย ฯลฯ โดย
เครื่องมือที่ใช้วัดจะสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

 นอกจากนั้นได้มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป 
(และมีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือทวนสอบใน
รายวิชาดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมิน
นักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  

 ในกรณีที่การจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่ม สาขาจะมีการประชุมร่วมกัน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและมีอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพ่ือให้
การประเมินการสอนเป็นไปตาม มคอ 3 และอาจารย์ผู้สอนทุกคนในรายวิชา
เดียวกันจะร่วมกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมิน และออกข้อสอบ
ร่วมกัน 
สาขาการตลาดก าหนดให้มีการทวนสอบรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ..25...ของ
รายวิชาที่เปิดสอน  เพ่ือเป็นการก ากับควบคุมประเมิน ในประเด็นเรื่องการตัด
เกรด ความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม มีข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  รวมถึงการกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 

3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 

สาขาการตลาดมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรตาม
รายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และมคอ.7 โดยมีประธานหลักสูตร เป็นผู้มี
หน้าที่ขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นผู้พิจารณา 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินของหลักสูตร ตามตวับง่ชี้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 



ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
-

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 

ผลการด าเนินงาน ค าอธิบาย หรือ หล้กฐาน
อ้างองิ ผ่านเกณฑ์ 

() 
ไม่ผ่าน

เกณฑ(์) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

  รายงานการประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  เอกสารมคอ.2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  เอกสารมคอ. 3 และ มคอ. 4  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  เอกสารมคอ. 5 และ มคอ. 6  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  เอกสาร มคอ. 7 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  เอกสารมคอ. 5 และ มคอ. 6  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  เอกสารมคอ. 3 และ มคอ. 4 
และอื่น ๆ 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ไม่มีอาจารย์ใหม่  

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  สรุปการเข้ารับการ 
อบรมของอาจารย์ประจ าปี ... 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  รายชื่อเจ้าหน้าท่ีที่เข้าฝึก 
อบรมการพัฒนาวิชาการ 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา ฯ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  รายงานผลการส ารวจความพึง

พอใจของผู้บังคับบัญชา ฯ 
       รวมตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินในปีนี้ ........11........ตัว 
       ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 - 5      (   ) ผ่านท้ัง 5 ตัว      (   )  ผ่านไม่ครบทั้ง 5 ตัว 
       จ านวนตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์   ................. ตัว คิดเป็นร้อยละ.......100............. 

 



 
 
 
 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่รายงาน ที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป ี
การศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ไม่มี 
 

     

      
      
      
 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนในปีการศึกษาที่รายงาน  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา
ตามแผนเดิม 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน 
มาตรการทดแทนที่ได ้

ด าเนินการ (ถ้ามี) 

1702 210 หลักการตลาด 1/57 เนื่องจากนักศึกษา
การตลาด แผนการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกได้สอบตกใน
บางรายวิชา จึงเลื่อนเปิด
รายวิชาหลักการตลาดมา
เป็นภาคการศึกษาที่ 2 
เพ่ือให้นักศึกษาไดม้ีเวลาใน
การเรียนวิชาที่สอบตก 

เปิดวิชาหลักการตลาดในภาค
เรียนที่ 2/57 แทน 

    
 

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่รายงาน  ที่สอนเนื้อหาไม่ครบ  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป ี
การศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มี     
     
     
     
     

น ำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ 



 
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ที ่

การประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี () ไม่มี () 

1702 100 Marketing for 
ASEAN Economic 
Community  

1/2557   ปรับปรุงเนื้อหา AEC มีมากเกินไป 
และเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

1702 210 Principles of 
Marketing 

1/2557   ปรับปรุงส่ือการสอน เช่น ภาพที่
เกี่ยวข้อง บทความที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความ ทันสมัย และมีวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ้น 

1702 334 Principle of 
Modern Retail 

1/2557   การแจ้งแหล่งข้อมูลและรายชื่อ
หนังสือให้กับนักศึกษาเป็นระยะ 
การให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
จากประสบการณ์การท างานกับ
ทฤษฎีทีเ่รียน 

1702 161 Retailing 
Management Internship I 

1/2557   เปลี่ยนกะการท างานให้นักศึกษา 
เนื่องจากบางกะต้องกลับดึก ท าให้ไม่
มีความปลอดภัยในการท างาน 

1702 320 Product and Price 
Management 

1/2557   เพิ่มการปฏิบัติในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

1702 330 Marketing 
Channels Management 

1/2557   1.ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอน เพิ่มค าอธิบายมากขึ้น และใส่
ภาพที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่ายขึ้น 
2.เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ฺ โดยใช้
กรณีศึกษา และการสอบกลางภาค,
ปลายภาค 

1702 340 Integrated 
Marketing Communication 

1/2557   เพิ่มกิจกรรมเรียนรู้จริง เช่น การ
ประกวดแผนการสื่อสารการตลาด 

1702 453 Service Marketing 1/2557   1. ปรับปรุงส่ือการสอน เช่น ภาพและ



รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ที ่

การประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี () ไม่มี () 

สื่อการตลาด และบทความที่เกี่ยวข้อง 
ให้ มีความทันสมัย และมีวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ้น 
2. มีการคัดกรองนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 ให้เขียนผัง
ความคิดสรุปเนื้อหาในการเรียนทุก
บท   
3. ปรับให้มีการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าของรายงานเป็นระยะ 
เพื่อให้รายงานมีคุณภาพมากขึ้น และ
ต้องมีการบันทึกความก้าวหน้าทุกครั้ง 

1702 492 Marketing 
Research 

1/2557   จัดหาเครื่องคอมฯ และโปรแกรมให้
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

1702 493 Seminar in 
Marketing 

1/2557   จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
กิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นหรือหรือ
สนับสนุนในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น 
แผ่นใบปลิว หรือป้ายไวนิล เป็นต้น 

1702 323 Packaging and 
Brand Management 

1/2557   1. ปรับปรุงสื่อการสอน เช่น ภาพและ
สื่อการตลาด และบทความที่
เกี่ยวข้อง ให้ มีความทันสมัย และมี
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้น 
2. มีการคัดกรองนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 ให้เขียนผัง
ความคิดสรุปเนื้อหาในการเรียนทุก
บท   
3. ปรับให้มีการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าของรายงานเป็น
ระยะ เพื่อให้รายงานมีคุณภาพมาก
ขึ้น และต้องมีการบันทึก
ความก้าวหน้าทุกครั้ง 



รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ที ่

การประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี () ไม่มี () 

1702 341 Direct Marketing 1/2557   1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1.1 สร้างการปฏิบัติตามนโยบายการ
เรียนในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมทีน่ักศึกษาพึงมี ให้เกิดการ
ปฏิบัติมากขึ้น หรือจนเป็น
นิสัย เช่น ความสม่ าเสมอในการเข้า
เรียน การแต่งกาย   และการตรง ต่อ
เวลา โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์การประเมินผล 
1.2 ให้นักศึกษาท าโครงการจิต
อาสา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ แสดงความ
รับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2.ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   2.1 ปรับสื่อการสอน ให้มีความ
ทันสมัย และยกตัวอย่างที่เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับเนื้อหา  
    2.2 ปรับให้มีการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าของรายงานเป็น
ระยะ เพื่อให้รายงานมีคุณภาพมาก
ขึ้น  
   2.3 เพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาให้
หลากหลาย ทั้งทางโทรศัพท์ e-
mail และ facebook 

1702 442 Sales Management 1/2557   1. จัดให้มีบริษัทต่างๆจากภายนอก
เข้ ามา เกี่ ยวข้ องมากยิ่ งขึ้ น  เพื่ อ
นักศึกษาจะได้ มีทางเลือกในการ
ปฏิบัติงานขาย 
2. นักศึกษาบางคนไม่รับผิดชอบงาน
ที่มอบหมาย ดังนั้นจะต้องเข้มงวด
มากขึ้นและตรวจสอบเป็นรายบุคคล 



รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ที ่

การประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี () ไม่มี () 

 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม………อยู่ในระดับดีมาก……………………………………………………………………… 
........................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

   
  
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………0……………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………0………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
ชวนอาจารย์เขียนต ารา 3  แนวทางในการเขียนต ารา 
การจัดการเรยีนการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) 

2  วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

    



    
    
 
 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
เนื่องจากสาขาการตลาดมีการ
ร่วมมือกับบริษัทเอกชน
ภายนอก คือ บริษัท ซีพี ออล 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งใน
บางครั้งการบริหารหลักสูตร
ในบางเรื่องจะต้องเห็นชอบ
จากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ทันที ท าให้เกิด
ความยุ่งยากในการบริหารงาน
มากกว่าสาขาอ่ืน 

 วางแผน ประชุมตั้งแต่เนิ่นๆๆ 

   
   
   
 
 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

จากนโยบายการบริหารงานของคณะความพร้อมทางกายภาพ 
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์
การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ WIFI และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ประสิทธิผล 

  

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ทางคณะบริหารศาสตร์และสาขาการตลาด มีการใช้อุปกรณ์
ร่วมกัน และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เช่น 

 ห้องสมุด 

 มีบริเวณลานอเนกประสงค์ส าหรับท างานกลุ่ม และงานวิจัย
ของนักศึกษา 

 น้ าดื่ม 

 สถานที่ออกก าลังกาย 

 มีบริการ WIFI ให้กับนักศึกษา และอาจารย์ 
 มีห้องส าหรับเป็นที่พบปะสร้างสรรค์ เพื่อใช้แลกเปลี่ยน

สนทนา หรือท างานร่วมกัน 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จากนโยบายของคณะในเรื่องการประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คณะได้ใช้ระบบ 
REG เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจจาก
นักศึกษา  

 
 

 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   
   
   

 

 



 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
  
  
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
  
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 

 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
    
    
    
    
    
    
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 



      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 
 
 
 
 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนปฏิบัติการ 
วันที่คาดว่าจะ 

สิ้นสุดแผน 
ผู้รับผิดชอบ 

   
   
   
   
   
   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  
1 นางสาวกมลพร  นครชัยกุล ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: 27 เมษายน 2558 

2 นางสายเพชร  อักโข  ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: 27 เมษายน 2558 

3 นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ลงชื่อ : _______________  วันที่รายงาน: 27 เมษายน 2558 

4 นายชวพจน์  ศุภสาร  ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: 27 เมษายน 2558 

5 นางสาวใจแก้ว  แถมเงิน  ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: 27 เมษายน 2558 
 
ประธานหลักสูตร :      กมลพร  นครชัยกุล 
ลงชื่อ : ______________________________________ วันที่รายงาน : "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลงชื่อ : ______________________________________ วันที่รายงาน : "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 



4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
  


