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คำนำ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นรายงานที่ได้จากการรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร (คอศ. 6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ ่งผลการประเมินตนเองแยกตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้ง แสดงจุดเด่น แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการพัฒนา การดำเนินการของสาขาวิชาการตลาด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องท่าน  
ที่มีส่วนทำให้การจัดทำรายรายงานการประเมินตนเอง เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 
 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสตูล สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับหลักสูตร เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2563  โดยใช้ ผลการดำาเนินงานระหว่างวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครอบคลุมการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสา
นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้  เพ่ือเป็นกลไกในการกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ให้สามารถปลูกฝังและพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวัง ผลการประเมินตนเองของสาขาวิชา
การตลาด ปีการศึกษา 2563 มีดังนี ้
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รายละเอียดคณะกรรมการประเมิน 
  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด วันที่ประเมิน ลายเซ็น 

1 นางสาวสูรยานี บาราเฮง ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 16:20 

 

2 นายเฉลมิ เดิมหมวก ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
19 พ.ย. 2564 10:33 

 

3 นายทนงศักดิ์ ทองไชย ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 18:53 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 

สาขาวิชา : การตลาด 

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

รหัสหลักสูตร : 25582761102273 

ที่ตั้งสถานศึกษา : 217 - -ศุลกานุกูล 

  

2. ปรัชญา วัตถุประสงค ์
2.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑติที่มีความรอบรู้ มสีมรรถนะในการปฏิบัติงาน มคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

สามารถน าองค์ความรูไ้ปคิดค้นนวัตกรรมน าเทคโนโลยไีปพัฒนางานด้านการตลาด อยา่งมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ มีทกัษะและประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการตลาด เข้าสู่ตลาดแรงงาน ยุคไทย

แลนด์ 4.0 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ รับผิดชอบต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ 
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3. จ านวนนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศกึษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

2559 15 12 0 0 0 

2560 0 14 11 0 0 

2561 0 0 29 20 0 

2562 0 0 0 15 15 

2563 0 0 0 0 0 

  
  

4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ 
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสตูร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนทีไ่ด้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.73  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 5.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 4.55  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00  
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องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ 
ประเมิน 

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 0.00  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

0.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 46.28 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.08  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสตูล มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ3.08 
คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
  
  
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมี 
ระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 

  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 

2563 
วิทยาลัยเทคนิคสตลู 

  
  

1. ปรัชญา 
ผลิตบัณฑติที่มีความรอบรู้ มสีมรรถนะในการปฏิบัติงาน มคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถน า
องค์ความรู้ไปคดิค้นนวัตกรรมน าเทคโนโลยไีปพัฒนางานด้านการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ 

2. วัตถปุระสงค์ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ มีทกัษะและประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการตลาด เข้าสู่ตลาดแรงงาน ยุคไทยแลนด์ 
4.0 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ รับผิดชอบต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ 
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องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อ นางสาว ณัชสญา  นามสกลุ อุไรรตัน ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2553  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สุภัคคณศิร รุ่งเรือง. ณัฐฐาพร ส านักเหยา. สถาพร คิญชกวัฒน์ และ ณัชสญา อุไรรตัน์.2562. ปัจจัยทาง การตลาด (4P’s) ที่ส่งผลตอ่การ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑส์เปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงของประชากรในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดสตลู.การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดบัชาติครั้ง
ที่ 1 การอาชีวศกึษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 (Vocational Education with 
Economic Development and Competition Competency for Thailand 4.0). 8-9,พฤศจิกายน 2562. โรงแรม Modena by Fraser 
Buriram, บุรีรัมย์. 585-592.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาง ทรงศรี  นามสกลุ สิทธิชัย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2551  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทรงศรี สิทธิชัย ปรียา ทองวงศ์. (2561). การพัฒนาและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแท่งสตกิขจัดคราบสกปรกแบบพกพา.การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งท่ี 2 (The 2nd National Conference on Vocational Education Innovation 
and Technogy : 2nd NCVET). 2-3,กันยายน 2561.โรงแรมหรรษา, สงขลา. 55-  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นางสาว สถาพร  นามสกุล คิญชกวัฒน์ 



7 
 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2558  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สถาพร คิญชกวัฒน์.2561. ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อชาอู่หลงผสมเนื้อผลไม้ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสตลู.
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งท่ี2 (The 2nd National Conference on Vocational Education 
Innovation and Technogy : 2nd NCVET). 2-3,กันยายน 2561.โรงแรมหรรษา, สงขลา. 127-136.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นางสาว สุภัคคณิศร  นามสกุล รุ่งเรือง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2553  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สุภัคคณศิร รุ่งเรือง. ณัฐฐาพร ส านักเหยา. สถาพร คิญชกวัฒน์ และ ณัชสญา อุไรรตัน์.2562. ปัจจัยทาง การตลาด (4P’s) ที่ส่งผลตอ่การ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑส์เปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงของประชากรในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดสตลู.การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดบัชาติครั้ง
ที่ 1 การอาชีวศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 (Vocational Education with 
Economic Development and Competition Competency for Thailand 4.0). 8-9,พฤศจิกายน 2562. โรงแรม Modena by Fraser 
Buriram, บุรีรัมย์. 585-592.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นางสาว สุมาลี  นามสกุล บุญรังษ ี

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2555  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สุมาลี บุญรังสี นัฐฐาพร ส านักเหย้า สุภัคนสิร รุ่งเรือง. (2562).ปัจจัยทาง การตลาด (4P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑส์บูส่ครับผิว
จากกากกาแฟของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสตลู. การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งท่ี 1 การอาชีวศึกษากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 (Vocational Education with Economic Development and 
Competition Competency for Thailand 4.0). 8-9,พฤศจิกายน 2562. โรงแรม Modena by Fraser Buriram, บุรีรัมย์. 593-600.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ชื่อ นางสาว ณัชสญา  นามสกลุ อุไรรตัน ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2553  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สุภัคคณศิร รุ่งเรือง. ณัฐฐาพร ส านักเหยา. สถาพร คิญชกวัฒน์ และ ณัชสญา อุไรรตัน์.2562. ปัจจัยทาง การตลาด (4P’s) ที่ส่งผลตอ่การ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑส์เปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงของประชากรในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดสตลู.การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดบัชาติครั้ง
ที่ 1 การอาชีวศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 (Vocational Education with 
Economic Development and Competition Competency for Thailand 4.0). 8-9,พฤศจิกายน 2562. โรงแรม Modena by Fraser 
Buriram, บุรีรัมย์. 585-592.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาง ทรงศรี  นามสกลุ สิทธิชัย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2551  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทรงศรี สิทธิชัย ปรียา ทองวงศ์. (2561). การพัฒนาและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแท่งสตกิขจัดคราบสกปรกแบบพกพา.การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งท่ี 2 (The 2nd National Conference on Vocational Education Innovation 
and Technogy : 2nd NCVET). 2-3,กันยายน 2561.โรงแรมหรรษา, สงขลา. 55-  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นางสาว สถาพร  นามสกุล คิญชกวัฒน์ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2558  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สถาพร คิญชกวัฒน์.2561. ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อชาอู่หลงผสมเนื้อผลไม้ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสตลู.
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งท่ี2 (The 2nd National Conference on Vocational Education 
Innovation and Technogy : 2nd NCVET). 2-3,กันยายน 2561.โรงแรมหรรษา, สงขลา. 127-136.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นางสาว สุภัคคณิศร  นามสกุล รุ่งเรือง 
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ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2553  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สุภัคคณศิร รุ่งเรือง. ณัฐฐาพร ส านักเหยา. สถาพร คิญชกวัฒน์ และ ณัชสญา อุไรรตัน์.2562. ปัจจัยทาง การตลาด (4P’s) ที่ส่งผลตอ่การ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑส์เปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงของประชากรในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดสตลู.การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดบัชาติครั้ง
ที่ 1 การอาชีวศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 (Vocational Education with 
Economic Development and Competition Competency for Thailand 4.0). 8-9,พฤศจิกายน 2562. โรงแรม Modena by Fraser 
Buriram, บุรีรัมย์. 585-592.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นางสาว สุมาลี  นามสกุล บุญรังษ ี

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2555  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- สุมาลี บุญรังสี นัฐฐาพร ส านักเหย้า สุภัคนสิร รุ่งเรือง. (2562).ปัจจัยทาง การตลาด (4P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑส์บูส่ครับผิว
จากกากกาแฟของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสตลู. การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งท่ี 1 การอาชีวศึกษากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 (Vocational Education with Economic Development and 
Competition Competency for Thailand 4.0). 8-9,พฤศจิกายน 2562. โรงแรม Modena by Fraser Buriram, บุรีรัมย์. 593-600.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

3.จ านวนอาจารย์ผู้สอน 

1. ชื่อ ดร. จ ารญู  นามสกุล วงศก์ระจ่าง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดศีึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตภาคใต้ปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2539  

2. ชื่อ นางสาว ชุติมณฑน์  นามสกุล นุ่มด ี

ชื่อปริญญาและสาขา  
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2548  
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3. ชื่อ นางสาว ณัชสญา  นามสกลุ อุไรรตัน ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2553  

4. ชื่อ นางสาว นัศรีน  นามสกุล ดลระหมาน 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- การศึกษามหาบณัฑิต ธุรกจิการศึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2551  

5. ชื่อ นางสาว สถาพร  นามสกุล คิญชกวัฒน์ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศกึษาที่ส าเร็จ 2558  

6. ชื่อ นาง สมใจ  นามสกลุ เทพรินทร ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2543  

7. ชื่อ ดร. เสริมศักดิ์  นามสกุล นิลวิลัย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต การบริหารการศึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปีการศึกษาท่ีส าเรจ็ 2550  

  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓   

  - เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสตูรเท่านั้น ✓  

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น ✓  

สรุป ✓    
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

2. คุณสมบตัิ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓   

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติการ ✓  

สรุป ✓    

3. คุณสมบตัิ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓  

- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากกว่า 1 หลักสูตร ✓  

สรุป ✓    

4. คุณสมบตัิ
อาจารยผ์ู้สอน 

- อาจารย์ประจ า จะต้องมีคณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  

  
- อาจารย์พิเศษ 
  มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรอื
เทียบเทา่และมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีเปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

✓  

สรุป ✓    

5. การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 
ปี 

✓    

สรุป ✓    

สรุปผลการก ากับมาตรฐาน จ านวนเกณฑ์ท้ังหมด 5 เกณฑ์ มีการด าเนินการครบถ้วน จ านวน 5 เกณฑ์ 
  

ผลการประเมิน : ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

1. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ครบจ านวน 5 เกณฑ ์ ผ่าน 

2. มีการด าเนินงานไม่ครบตามจ านวน 5 เกณฑ์ ไม่ผา่น 
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องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 11 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 11 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 30.0 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 2.73  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 15 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 15 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก 15 คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 15 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 15 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 11 คน 

จ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม 11 คน 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 9 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 1 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
(กรณีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาภายใน 1 ปี ส าเร็จการศึกษา 

0  คน 

จ านวนบัณฑิตที่ไม่มีงานท า 1  คน 

อื่นๆ 0 คน 

คะแนนที่ได้ 4.55  คะแนน  

  
หมายเหตุ - หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 

- จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

1.  การรับนักศึกษา 
ยกเว้นการประเมิน (ไม่มีนักศึกษา) 

2.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ยกเว้นการประเมิน (ไม่มีนักศึกษา) 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ยกเว้นการประเมิน (ไม่มีนักศึกษา) 

2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการจดัท าแผน ก าหนดหัวข้อโครงการและกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเสนอ

โครงการหรือกิจกรรมให้ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย  
1. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 2.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เพื่อ
ด าเนินการทบทวนเพื่อจดัท าแผนเตรียมความพร้อมใหม้ีการศึกษาตอ่ไป 

3.  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์
ต่อนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

1.นางสาวสถาพร คญิชกวัฒน์ 
  

  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา  

2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู ่ การส าเร็จการศึกษา 

2559 15 12 0 0 0 80.0 100.0 

2560 0 14 11 0 0 78.57 100.0 

2561 0 0 29 20 0 68.97 100.0 
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ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา  

2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู ่ การส าเร็จการศึกษา 

2562 0 0 0 15 15 100.0 0.0 

2563 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

  

3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1) จัดท าช่องทางเพ่ือแจ้งเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม พิจารณาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ  

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย ์

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีการประชุมก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ โดยต้องมีคณุวุฒิระดับปรญิญาโทตรงกับสาขาวิชาการตลาดหรือ

บริหารธรุกิจหรือมีประสบการณ์ในการท างานไมต่ ่ากว่า 6 ปี ซึ่งมีระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ หลักสูตร ดังนี้ 
(1) ศึกษาเกณฑ์ของ สก.อ. เกี่ยวกบัคุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร  
(2) พิจารณาคุณสมบตัิตามเกณฑข์อง สก.อ.เพื่อหาข้อสรุปและเสนอรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
(3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
(4) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 แจ้ง สก.อ. 
สาขาวิชาการตลาด ประชุมตรวจสอบคุณสมบตัิของอัตราก าลังที่มอียู่ ว่ามีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ที่สก.อ. ก าหนด ท้ังด้าน
คุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด เพื่อ
ด าเนินการแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการตลาดเสนอสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 แต่งตั้งอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบหลักสตูร การแต่งตั้งถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2558 ของสก.อ.และ แนวทางการบริหาร เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558  
มีวุฒิการศึกษาและคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลักสูตร ตามที่สก.อ.ก าหนดจึงไดม้ีมตเิปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดหลักสตูรใหม่ให้
มีคุณสมบัตติามคณุสมบัติทีส่ก.อ.ก าหนด เป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 การแต่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แสดงรายชือ่อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร คณุวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

2.  ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. สถาบัน/วิทยาลยั/ภาควิชาก าหนดให้มีระบบการบริหารอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร ระบบเดยีวกนัทุกหลักสูตร 

โดยการมอบหมายภารกิจให้แก่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 8 ภาระงานดังนี ้
- ภาระงานสอน 
- ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ค าปรึกษา 
- ภาระงานด้านการผลิตผลงานวิชาการ 
- ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
- ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
- ภาระงานพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
- ภาระด้านการบรหิารงานหลักสตูรฯ และหรือบริหารงานของวิทยาลัย  
- ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย/สถาบัน 
โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อมอบหมายภาระงานของอาจารย์ ทั้ง 8 ด้าน 
2. ประธานหลักสูตรก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย ์
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3. ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานบริหารอาจารย ์
4. วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานบริหารอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมิน 

3.  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทั้งอาจารย์พิเศษที่แต่งตั้งจากครูภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันและอาจารย์

พิเศษจากบุคคลภายนอกเพื่อให้มคีวามรู้และเข้าใจเกีย่วกับการเขยีนแผนการสอน (คอศ.2 และ คอศ.4) การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผลในระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ปรัชญา และอตัลักษณ์ของ
หลักสตูรที่ก าหนดไว้ใน คอศ.1 รวมทั้งนโยบายของวิทยาลัย/สถาบัน จรรยาบรรณของอาจารย์ และการประกันคณุภาพ
หลักสตูร เป็นต้น 
(2) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ทั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษสอนประจ าหลักสูตรเพื่อการส่งเสริมให้
อาจารยไ์ด้พัฒนาตนเองดา้นความรู้ในเนื้อหาวิชาที่รับผดิชอบ ให้สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มคีวามสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพฒันาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
(3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมยัใหม่ มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ การวจิัย และการพัฒนา
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน ฯลฯ ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนส าหรับการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ การตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั้งการให้รางวัลแก่
ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
(5) จัดประชุม/สัมมนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกีย่วข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีคณุภาพท้ัง
ด้านความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผดิชอบ  
(7) ประธานหลักสตูรควบคมุ ก ากับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเอง และรายงานผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองเสนอ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย/สถาบันทราบเป็นระยะ  
(8) ทบทวน/ประเมินผลการด าเนนิงานส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  
(9) วิเคราะห์ สรปุผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมิน 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  คน  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

0  คน  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประสบการณ์ด้านปฏิบัติงาน ปี 

  
2.  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  

จ านวนผลงานทางวิชาการ 0 คน  

ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนัก 0.00  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00 คะแนน  

  

ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน ค่าน ้าหนักผลงาน 

  

คะแนนที่ได้ 0.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1.  การคงอยู่ของอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาการตลาดได้ปรบัปรุงหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีอาจารยผ์ู้รับผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 

2.  ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 
จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ปี 2563 พบว่า ในภาพรวมมีความพีงพอใจอยู่ในระดับ มาก คะแนน

เฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนประจ าวิชาในหลักสตูร มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด โดย
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีความพึงพอใจสูงต ่าสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.88 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ซึ่งกระบวนการในการจัดท าหลักสตูรมี ดังน้ี  

1. การส ารวจความต้องการแรงงานจากผู้ใช้บัณฑติ  
2. การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิจากสถานประกอบการมาเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร  
3. จัดประชุมอาจารยผ์ู้สอน อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อร่วมกัน พฒันารายวิชาที่สอน  
4. น าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาผา่นคณะกรรมการวิชาการ และสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
5.น าหลักสตูรที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีมติเห็นชอบเสนออนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมอาชีพ  
6.น าหลักสตูรที่ได้รับมติเห็นชอบจากอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสตูรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ เสนอ
อนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร 

2.  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
ในการพัฒนาหลักสตูรจ าเป็นต้องกระท าในเชิงรุก โดยพัฒนาหลักสตูรนี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ทุกๆ 5 ปี เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล 
โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบตัิ
ตนอย่างมืออาชีพ และมีคณุธรรม จริยธรรม  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.  การก าหนดผู้สอน 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ไดด้ าเนินการในการวางระบบผูส้อนตามความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ และผลงานวิชาการ ซึ่งได้วางระบบและกลไกในการวางระบบผูส้อนและการจดัการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน
ดังนี ้
1. มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการคัดเลือกอาจารย์ผูส้อน 
2.พิจารณาจากคุณสมบตัิอาจารยผ์ู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือจากสถาบันการศึกษาอ่ืนท้ัง
ในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีคณุสมบัติตรงและมีประสบการณ์ในหน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับรายวิชาที่สอน  
3. เสนอรายชื่อต่อกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตามล าดับเพือ่
แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
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2.  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียน
การสอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

หลักสตูรมรีะบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู้ คอศ. 2 และ คอศ. 3 โดย
หลักสตูรก าหนดให้มีการประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลา พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการจัดท า คอศ. 2 และคอศ. 3 โดยมี
การก าหนดให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบทุกรายวิชาส่ง คอศ. 2 และ คอศ. 3 ก่อนท าการเรียนการสอนตามที่ สาขาวิชาก าหนด โดย
การ 
- จัดท าปฏิทินการปฎิบตัิงาน 
- ติดตามการส่ง คอศ.2 คอศ.3 

3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.1 ให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด 
3.2 จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในแตล่ะลักษณะการผลิตและ การพัฒนาผู้เรยีน 
3.3 ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลกัษณะให้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน และระดับคณุวุฒิของแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา 
3.4 จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิโดยให้ผูเ้รียนจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชาทีเ่รียน 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ระเบียบวินยั ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา เสรมิสร้างการเป็นพลเมอืงไทยและพลโลกในดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาไทย อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรยีนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม  

4.  การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
สอดคล้องกับโครงงานของผู้เรียน 

1. หลักสูตร/ภาควิชา มีการมอบหมายให้มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ผูส้อนมีการมอบหมายให้นักศึกษาศึกษา แนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อน ามาสรุป 
คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาเพื่อมก าหนดเป็นหัวข้อในการจดัท าโครงการพัฒนาวิชาชีพ 
3. นักศึกษาน าเสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ 
4. นักศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาวิชาชีพ 
5. น าเสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพ 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 



22 
 

1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับอาจารยผ์ู้สอน ทบทวนรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมินในปีการศกึษาที่ผ่านมาแล้วร่วมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะปฏิบัติงาน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การ
ประเมินสมิทธภิาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. หลักสูตร/ภาควชิาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาการตลาด และหัวหนา้งานวัดและประเมินผล 
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผนเพื่อจดัท ารายละเอียดการทวนสอบรายวิชา
ซึ่งจะเป็นตารางก าหนดเวลาและแบบบันทึกผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาท่ีเกรดไม่ปกติ 
3. รวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

3.  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรติดตาม ก ากับให้ค าแนะน าอาจารย์ผู้สอนแต่ละ

รายวิชา ในการจัดท า คอศ.4 คอศ.5 และโดยก าหนดส่งภายใน 15 วัน หลังสิ้นสดุภาคเรียนให้ครบ 
ทุกรายวิชา  
2. อาจารย์ผูส้อนน าส่ง คอศ.4 คอศ. 5 ต่อหัวหน้าภาควิชา ภายใน 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้น รวบรวม
น าเสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
3. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทบทวนรายงานการด าเนินการรายวิชา คอศ.4 และคอศ. 5 ของทุกรายวิชา และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรเทคโนโลยียานยนต์ตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

✓  ✓  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓  ✓  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอ
ศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการ ด าเนินการของรายวิชาในสถาน
ประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา ✓  ✓  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓  ✓  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานท่ีรายงานในแบบ คอศ.6 ปีท่ีแล้ว 

 
✓  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน ✓  ✓  

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓  ✓  

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

✓  ✓  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
 

✓  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

✓  

คิดเป็นร้อยละ 100.0 100.0 

ค่าคะแนนนเท่ากับ 5.0 5.00 

คะแนนท่ีได ้ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยภาควิชาไดม้ีการบริหารจัดการ ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน ห้องเรียน เช่น โตะ๊ เก้าอี ้กระดาน เครื่องเสียง 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาความ สะอาด ภายในห้องเรียนอยู่ในสภาพที่พรอ้มใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อจ านวนของนักศึกษา โดยในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางหลักสูตรไดม้ีระบบและกลไก
ในการวาง แผนการด าเนินการดังนี ้
1. ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนนุ เพื่อสนับสนุนให้เกดิการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการจดัหาวัสดุฝกึนักศึกษาให้เป็นไป
ลักษณะของรายวิชาที่เป็นไปตาม คอศ.2 และ คอศ.3 จากอาจารย์ผูส้อน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา คอศ.4 คอศ.5  
2. เสนอโครงการ เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังตอ่ไปนี้ • ด้านวัสดฝุึกทุกรายวิชาไดร้ับวัสดฝุึกตาม คอศ.2 
เพียงพอต่อการเรยีนการสอน • ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องฉายภาพทึบแสง โน้ตบุ๊ค เครือ่งคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
ทางภาควิชาเป็นผู้ด าเนินการ  
3. ด าเนินการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณต์ามโครงการตามที่อนุมัติ ผ่านงานพัสดุวิทยาลยัฯแล้วส่งชุดเบิกจ่ายเงินไปยังสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-ด้านสถานท่ีเรยีน สถานศึกษาจดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบิติการและห้องสมุด  
-ด้านอุปกรณ์และครุภณัฑ์ ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโต๊ะสัมมนา เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 

3.  สถานประกอบการ 
สถานประกอบการโดยห้างสรรพสนิค้าโรบินสัน จัดให้มีห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรยีนการ
สอน 

4.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตารางสรุปผลคะแนน 
  
องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.73  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 5.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 4.55  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00  

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 0.00  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

0.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 46.28 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.08  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สาขาวิชาการตลาด มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.08 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
  

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

 0.01-2.00 ระดบัคุณภาพ นอ้ย 

 2.01-3.00 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

 3.01-4.00 ระดบัคุณภาพ ดี 

 4.01-5.00 ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

1.การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน  หลักสตูรได้มาตรฐาน  

2.บัณฑิต 

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งช้ี

ใน
องค์ประกอบท่ี 

2-6 

4   3.07 3.07  ด ี 

3.นักศึกษา 3  3.00 4.00 3.33  ด ี

4.อาจารย์ 3 0.00 3.00 4.00 2.33  ปานกลาง 

5.หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4  3.00 5.00 3.50  ด ี

6.สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 

1  3.00  3.00  ปานกลาง 

รวม  15 0.00 3.00 4.01 3.08 ดี 

ผลการประเมิน  ปาน
กลาง 

ดี
มาก 

ดี  

  

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย:  3.08  
ระดับคุณภาพ:  ดี  

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 
จุดเด่น 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนครบตามมาตรฐาน 
2. บัณฑิตมีงานท าตรงตามสาขา 100% 
3. ภาควิชาได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยการจัดท าโครงการ จ านวน 3 โครงการ ผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. ระบบการบริหารอาจารย์ มีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
5. การออกแบบหลักสูตรผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
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6. กระบวนการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนมีข้ันตอนที่ชัดเจนส่งผลให้มีอาจารย์ผู้สอนสอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
7. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีผลงานทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
2. พัฒนาผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่าให้สูงขึ้น 
3. พัฒนาผลการทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิตัล 
4. ภาควิชาควรมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
6. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการจัดท าและน าเสนอบทความทางวิชาการ 
7. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
8. น าผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
9. จัดท าประวัตินักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือให้ง่ายต่อการส ารวจข้อมูลในภายหลัง 
10. เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  
ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
2. มีโครงการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาให้นักศึกษา 
3. หลักสูตรมีการจัดท าโครงการเพื่อรองรับการรับนักศึกษษในรูปแบบ PDCA 
4. จัดท าโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. จัดท าโครงการเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมในอนาคต 
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