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สารบัญ 

   หน้า 

บทสรุปสําหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1)  

หมวดที่ 2 : อาจารย์  

ผลการดําเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.2)  

ผลการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1)  

ผลการดําเนินงานผลท่ีเกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.3)  

หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑิต  

ผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.1)  

ผลการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.2)  

ผลการดําเนินงานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.3)  

ผลการดําเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งช้ี 2.1)  

ผลการดําเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี     

(ตัวบ่งช้ี 2.2) (ปริญญาตร)ี 

ผลการดําเนินงานผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ี 2.2) (ปริญญาโท) 

ผลการดําเนินงานผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ี 2.2) (ปริญญาเอก) 

 

หมวดที่ 4 : ข้อมูลสรุปรายงาน  

ผลการดําเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1)  

ผลการดําเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2)  

ผลการดําเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ี 5.3)  

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4)  

หมวดที่ 5 : การบริหารหลักสูตร  
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ผลการดําเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้  (ตัวบ่งช้ี 6.1)  

หมวดที่ 6 : ข้อคิดเห็น  

หมวดที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  

หมวดที่ 8 : แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร  

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร   

1. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร  

2. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)  

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 ปรัชญา: มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู้ จิตวิทยา จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพด้านมัคคุเทศก์ ธุรกิจนําเท่ียวและบริการเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ

แข่งขัน 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความรู้ ทางวิชาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ การจัดนําเท่ียว การและสานงาน

ท่องเท่ียว และธุรกิจบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเท่ียว มีความสามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

1.3เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทํางานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพพัฒนาตนเองให้มีความ

ทันสมัยตรงตามมาตรฐานสากล 

1.4เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจริยธรรม ความรับผิดชอบทัศนคติ บุคลิกภาพ และจิตบริการท่ีดี ต่องานมัคคุเทศก์ 

ธุรกิจนําเท่ียว และบริการ 

1.5เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพทางการส่ือสาร โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ

และสามาถใช้หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทํางาน  

 

 

การประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 2558  มีผลการดําเนินงาน “ได้มาตรฐาน”  ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ...........  (....4.... คะแนน)  
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 

องค์ประกอบที ่
 

 

คะแนน 

ผ่าน 
 

 

I 
 

 

P 
 

 

O 
 

 

คะแนน 

เฉลี่ย 
 

ผลประเมนิ 
0.01-2.00 
ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 
ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 
ระดับคุณภาพดีมาก 
 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.37 4.37 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทกุตัวบง่ชี้ 3.07 - - 3.07 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 ที ่2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.03 3.38 4.37 3.34 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก   
 

 

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัว
บ่งช้ี) พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตร.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
“ผ่าน  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2) 
อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบท่ี 4,5)  อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบท่ี 3,6 )  
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนกับการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฎิบัติ 
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รหัสหลักสูตร :  25511941103782 

ชื่อหลักสูตร : …การท่องเท่ียว… 

ระดับ: …ปริญญาตรี… 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีเข้าทํางาน 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีลาออก 

1 อาจารย์ นางสาวใบเฟิร์น  
วงษ์บัวงาม 

ศศ.ม(การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 

1 พฤษภาคม 
2552 

 

2 อาจารย์ นางสาวปภาดา สืบพลาย วท.ม(อุทยาน 
นันทนาการและ
การท่องเท่ียว) 

16 กรกฎาคม 
2555 

 

3 อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์ ขานทอง ศศ.ม(การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 

9 กรกฎาคม 
2556 

 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสุนทรี    สุวรรณสมบูรณ์ กศ.ม
(ภาษาศาสตร์
การศึกษา) 

13 สิงหาคม 
2527 

 

5 อาจารย์ นายวิบูลย์       หวังรวยนาม ศศ.ม(ไทยศึกษา) 1 กันยายน 
2520 

 

 

 มีการปรับปรุงหลักสูตร ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 

 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออก 1ท่าน คือ นางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์  โดย
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

                 ..17/2557 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2557    สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2558   
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 
 

อาจารย์ นางสาวใบเฟิร์น วงษ์บัว
งาม 

 

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2541  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาโท 

ปีที่จบ : 2551  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :ศิลปศาตรมหาบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย   
ประสบการณ์การทําการสอน : 7 ปี 
 

2 อาจารย์ นางสาวปภาดา สืบพลาย ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2549 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :ศิลปศาตรบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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ระดับการศึกษาที่จบ: ปริญญาโท 

ปีที่จบ:2553 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : อุทยาน นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาที่จบ :  
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประเภท (สถานภาพของการท างาน)/ พนักงานมหาวิทยาลัย 
/    
ประสบการณ์การทําการสอน : .....4.....ปี.. 
 

3 อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์ ขานทอง ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2553 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :ศิลปศาตรบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
ระดับการศึกษาที่จบ :/ปริญญาโท) 
ปีที่จบ : …2555……..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : …ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต…………. 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว………….. 
ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร………… 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : / พนักงาน
มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การทําการสอน : …3.....ปี.... 



ระดับปริญญาตร ี                
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4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสุนทรี         สุวรรณ
สมบูรณ์ 

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2522  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :ศิลปศาตรบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การสอนภาษาอังกฤษ 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

ระดับการศึกษาที่จบ : /ปริญญาโท 

ปีที่จบ : …2538……..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : …การศึกษา
มหาบัณฑิต…………. 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ :ภาษาศาสตร์การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ : …มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ   
ประสบการณ์การทําการสอน : ....32...ปี.... 
 

5 อาจารย์ นายวิบูลย์         หวัง
รวยนาม 

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2521 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :การศึกษาบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : สังคมศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ปทุมวัน) 
 
 

ระดับการศึกษาที่จบ : (/ปริญญาโท) 
ปีที่จบ : 2547………..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : …ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต. 



ระดับปริญญาตร ี                
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กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : …ไทยศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ : …มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ   
ประสบการณ์การทําการสอน : ....39....ปี.... 
 

 

3. อาจารย์ผู้สอน      
 ตําแหน่งทางวิชาการ ช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

1 อาจารย์ นางสาวใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม  

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2541  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
บริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

ชือ่สถาบันที่จบ : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญาโท 

ปีที่จบ :2551 ………..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :ศิลป
ศาสตร์  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : …การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว……….. 
ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัย
นเรศวร 



ระดับปริญญาตร ี                
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ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) / พนักงานมหาวิทยาลัย   
ประสบการณ์การทําการสอน : 
.......7 ปี..... 
 

2 อาจารย์ นางสาวปภาดา สืบพลาย ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2549 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :ศิลป
ศาตรบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
 
ระดับการศึกษาที่จบ : (/ปริญญา
โท) 
ปีที่จบ : 2553   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : อุทยาน 
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว………….. 
ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์์……… 

ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) :/ พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การทําการสอน : 



ระดับปริญญาตร ี                
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....4....ปี.... 
 

3 อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์ ขานทอง ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2553 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :ศิลป
ศาตรบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญา
โท) 
ปีที่จบ : …2555  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศิลป
ศาสตร์มหาบัณฑิต……………. 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : …การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) :   พนักงานมหาวิทยาลัย 
/    
ประสบการณ์การทําการสอน : 
........ปี.... 
 



ระดับปริญญาตร ี                
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4 อาจารย์ นายวิบูลย์ หวังรวยนาม ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2521 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
การศึกษาบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : สังคมศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ(ปทุมวัน) 
 
ระดับการศึกษาที่จบ : (/ปริญญา
โท/) 
ปีที่จบ : …2547……..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศิลป
ศาสตรม์หาบัณฑิต…………. 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : ……ไทย
ศึกษา…….. 
ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุร…ี…… 

ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) :  ข้าราชการ /  
ประสบการณ์การทําการสอน : 
..39......ปี.... 
 

5 อาจารย์ นายญาณาธร เธียรถาวร ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2548 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 



ระดับปริญญาตร ี                
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………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

ชื่อสถาบันที่จบ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท) 
ปีที่จบ : …2552……..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศิลป
ศาตร์มหาบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ :การบริหารงาน
วัฒนธรรม 

ชื่อสถาบันที่จบ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์…… 

ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย /    
ประสบการณ์การทําการสอน : 
.....2 ปี....... 
 

6 อาจารย์ นิตินันท์ ศรีสุวรรณ ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญา
เอก) 
ปีที่จบ : 2559..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : 
Doctor of Professional 
Studies…(Tourism 
management)… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : …
การท่องเที่ยว… 

สาขาวิชาที่จบ :การจัดการการ



ระดับปริญญาตร ี                
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ท่องเที่ยว……….. 
ชื่อสถาบันที่จบ : Central 
Queensland 
University………… 

ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) :  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การทําการสอน : 
.....8...ปี.... 
 

7 อาจารย์ นนท์ณพร กิติศรีปัญญา ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาตร.ี. 
ปีที่จบ: …2534…  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา: 
การศึกษาบณัฑิต... 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : …
การสอนภาษาอังกฤษ… 

ชื่อสถาบันที่จบ:มศว(ปทุมวัน).. 
ปีที่จบปริญญาโท : …2543..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา: …
การศึกษามหาบัณฑิต… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
การสอนภาษาอังกฤษ… 

ชื่อสถาบันที่จบ:…มศว(ปทุมวัน)… 

ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาเอก 

ปีที่จบ: …2558…   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา: 
…Doctor of Professional 
Studies (Tourism)…. 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ(ISED): 
…Tourism… 

ชื่อสถาบันที่จบ:…Central 
Queensland University… 



ระดับปริญญาตร ี                
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สถานภาพของการท างาน: 
ข้าราชการ  
ประสบการณ์การทําการสอน:...16 
ปี... 
 

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1 อาจารย์ นายละเอียด ศิลาน้อย ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาตร.ี. 

ปีที่จบ: …2518…   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา:…ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ(ISED):เศรฐ
ศาสตร…์ 

ชื่อสถาบันที่จบ:…
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์ 

ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาตร.ี. 
ปทีี่จบ: 2523  
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา:…
นิติศาสตร์บัณฑิต… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ(ISED):…
นิติศาสตร…์ 

ชื่อสถาบันที่จบ: …
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์ 

ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาเอก 

ปีที่จบ: …2525…   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา:…ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ(ISED):…เศรฐ
ศาสตร…์ 

ชื่อสถาบันที่จบ: …
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์ 



ระดับปริญญาตร ี                
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ประเภท:..ช่ัวคราว...  
ประสบการณ์การทําการสอน: ...20
ปี... 
 

    
 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ที่อยู่ 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรงุเทพ 
 
 

 

5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตัวบ่งชี้ 1.1) (ระดับ
ปริญญาตร)ี 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน    

(☑ ผ่านเกณฑ์/⌧ ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

1 □ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ 

2 □ คุณสมบัติอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน  ผศ. 1 คน 

11 □ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF  ปี 2555 และใช้ในการ
เรียนการสอนในปี 2556 และได้มีการปรับเปล่ียนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังเอกสารแนบ สมอ.08 

 

สรุปผลการประเมิน     ⬜ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร      ⬜ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 

1.  เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2.  หนังสือนําท่ี สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.  กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ . หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงาน

การประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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รายการหลกัฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 แนบเอกสาร มคอ.2 

1.1 - 02 แนบเอกสาร สมอ.08 

  
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
 

การ
บริหาร
และ 

พัฒนา
อาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 
4.1) 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

1. ระบบการรับอาจารย์ใหม ่
1.1 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวมีระบบกลไกการรับอาจารย์ใหม่ดังน้ี 

- วางแผนประชุม คณะกรรมการประจําหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณาความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร สํารวจช่ัวโมงสอนต่อจํานวนอาจารย์ 
จํานวนอาจารย์ท่ีกําลังจะเกษียณอายุราชการ ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลัง ให้
เป็นไปตามเกณฑฺมาตรฐานของสาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว (4.1-01) 

- ด าเนินงานเสนอแผนอัตราก าลัง คณะกรรมการประจําหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว นําเสนอแผนอัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาความเห็นชอบ อนุมัติ
อัตรากําลัง 

- ขอเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติผลพิจารณาอัตรากําลัง 
หลักสูตรดําเนินการประสานงานไปยังฝ่ายบุคลากรของคณะ เพื่อขอเสนอช่ือคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเสนอเรื่องการรับอัตรากําลัง (อาจารย์ใหม)่  โดยกําหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรขาดแคลน ตามท่ีได้ประชุมในเบ้ืองต้น ต่อจากน้ัน นําเสนอกอง
บริหารงานบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย ผ่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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- ด าเนินการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัคร หลังจากน้ัน คณะกรรมการ
หลักสูตรเตรียม ดําเนินการสอบวัดความรู้ สอบสัมภาษณ์และสอบสอน พอิจารณาผลคะแนน 
ส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศรายช่ือ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุในหลักสูตร เป็นอาจารย์ใหม่ 

- รับรายงานตัวและบรรจุใหม่ คณะและสาขาวิชารับรายงานตัวของอาจารย์บรรจุใหม่ ตามวัน
และเวลาท่ีกําหนด อาจารย์ใหม่ ท่ีได้รับคัด เลือกปฏิบัติหน้าท่ีตามวัน-เวลาท่ีกําหนด และเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ตามวัน-เวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจ้งในลําดับถัดไป (4.1-02) 

 

1.2 ผลการดําเนินงานและการประเมินกระบวนการ 

เน่ืองจากในรอบปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบท้ัง 5 ท่านแล้ว และ อาจารย์แต่ละท่าน
มีคุณวุฒิ สัมพันธ์ กับหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว แต่ท้ังน้ี ทางหลักสูตรได้ มีการประชุมทบทวน
เกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอนการวางแผนการดําเนินงานดังน้ี 

- ทางหลักสูตรได้ทบทวนข้ันตอนเร่ืองการประชุมแผนอัตรากําลัง พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในอนาคต เน่ืองจาก อาจารย์ประจําหลักสูตรบาง
ท่าน มีแผนการลาศึกษาต่อ และเกษียณอายุราชการ ดังน้ัน ทางหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว 
จึงต้องมีการวางแผนทบทวนกรอบอัตรากําลังใหม่ใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 

- หลักสูตรสาขาการท่องเท่ียว ประเมินกระบวนการข้ันตอนดําเ นินงาน ข้ันท่ี (2) พบว่า การ
กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ สาขาวิชาการท่องเท่ียว ควรจะมีการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ตาม
เกณฑ์ประกาศของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
รวมถึงการเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะทางวิชาชีพสาขาการท่องเท่ียวให้กับอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่
ในภาคการศึกษาถัดไป 

- นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการทบทวนกระบวนการข้ันตอนในข้ันตอนสุดท้าย คือ ข้ันตอนรายงาน
ตัวอาจารย์ใหม่ และ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงว่า ควรมีการกําหนดพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์
บรรจุใหม่ เพื่อช้ีแนะช่องทางการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ และภารกิจอื่นๆ ให้กับอาจารย์ใหม่  

 
2. ระบบการบริหารงานและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.1 หลักสูตรวิชาการท่องเท่ียวมีระบบกลไกและข้ันตอนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรดังน้ี 

- วางแผนตรวจสอบกรอบอัตราก าลัง คณาจารย์ในหลักสูตรมีการวางแผนก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อจัดวางอาจารย์ประจําหลักสูตรในครั้งหน้า สาเหตุท่ีปรับปรุงหลักสูตร เน่ืองจาก 
คณาจารย์ในหลักสูตร อาจมีการเกษียณอายุราชการ ถึงรอบกําหนดการลาศึกษาต่อ หรือลาออก 
(4.2-01) 

- วางแผนและคัดเลือก หากหลักสูตรพบว่าอาจารย์ทีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีกําหนด ก็จะสรรหา
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อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติในสาขาท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือ เลือก
อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

- ด าเนินงานตรวจสอบคุณวุฒิ สาขาวิชาการท่องเท่ียว ตรวจสอบคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ ผลงาน
วิชาการ เรียบร้อยแล้วจึงดําเนินการส่งรายช่ือเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณาจารย์ในหลักสูตร
สาขาวิชา ให้งานหลักสูตรคณะฯ เพื่อขอดําเนินการตามข้ันตอนท่ีคณะวางกรอบไว้  

- ติดต่อประสานงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการของคณะฯ รับเสนอช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สาขาวิชาการท่องเท่ียว และนํามาตรวจสอบพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
ในการสอน และถ้าหากพบว่า มีอาจารย์ท่านใดมีคุณวุฒิไม่ตรง หรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ก็
จะส่งให้กลับให้สาขาวิชาพิจารณาใหม่ แต่หากประเด็นคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม ทางฝ่าย
วิชาการและวิจัย จะดําเนินการเสนอรายช่ืออาจารย์ ไปยังคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 
เพื่อให้ลงมติเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้อนุมัติในลําดับถัดไป 

ทั้งนี้ทางหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีผลด าเนินงาน และการประเมินกระบวนการขั้นตอนการ 
บริหารงานแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี ้

- การวางแผนดําเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว มิได้มีการเปลี่ยนแปลง จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์มีคุณวุฒิ 
และคุณสมบัติตรงตามวิชาชีพท่ีได้กําหนดไว้  

แต่ท้ังน้ีได้มีการทบทวนกระบวนการ พบว่า กระบวนการวางแผน-คัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตร (ใน
ข้ันตอนท่ี 2) ในภาคการศึกษาถัดไป ควรมีการทบทวนถึง ตําแหน่ง/ผลงานวิชาการ เพื่อมาประจํา
หลักสูตรให้มากข้ึน เพื่อให้หลักสูตร มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาประจําในหลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว เพิ่มข้ึนกว่าเดิม 

การปรับปรุงพัฒนาข้ันตอนกระบวนการ  
หลักสูตรสาขาวิชาได้มีการทบทวน วางแผนประชุมเพื่อ ส่งคณาจารย์ในหลักสูตร ไปศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิมากข้ึน และได้อนุมัติส่งอาจารย์จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม เพื่อศึกษาต่อตามแผนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2558 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.1 หลักสูตรมีระบบกลไกขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี ้
ข้ันตอนกระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ 

- หลักสูตรสาขาวิชามีการวางแผนจัดประชุม สรุป แนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
แต่ละภาคการศึกษา รวมถึงสํารวจข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการฝึกอบรม
วิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเท่ียว 

- หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว ติดต่อประสานงาน (1) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน อาทิ 
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กองบริหารงานบุคลากร เพื่อสนบัสนุน ส่งอาจารย์ท่ีรับใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดส่ง
อาจารย์เข้าฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรสาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว 

- หลักสูตรสาขาการท่องเท่ียว ติดตามประเมินผล จากอาจารย์ ท่ีเข้าร่วมฝึกอบรม ว่าได้รับความรู้
เพิ่มเติมตามท่ีต้องการหรือไม่ รวมถึงสามารถนําความรู้น้ันมาใช้ในการเจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเท่ียวได้อย่างไร 

ข้ันตอนกระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย 

- หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว วางแผนประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย 
และประชุมสรุปประเด็นหัวเรื่องงานวิจัยตามความถนัดในวิชาชีพการท่องเท่ียวของอาจารย์แต่
ละท่าน 

- หลักสูตรเตรียมส่งโครงร่างการวิจัยการท่องเท่ียว แก่หน่วยงานวิจัยภายในคณะ เพื่อนําส่งต่อไป
ยังระดับสถาบัน 

- หลักสูตรติดตามประสานงานกับหน่วยงานวิจัยในระดับคณะ เพื่อแจ้งข้อมูลการอนุมัติผลวิจัย 
แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อทําผลงานวิชาการ (วิจัย/เผยแพร่งานวิจัย) เพื่อจัดดําเนินการ
วิจัยในลําดับถัดไป 

ผลการดําเนินงาน และ การประเมินกระบวนการ และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 

1. จากการวางข้ันตอนการวางแผนเร่ืองการจัดฝึกอบรม และพัฒนาวิจัย พบว่า อาจารย์ประจํา
หลักสูตร  ได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพตามแผนท่ีได้วางข้ันตอนไว้ ดังรายละเอียดน้ี 

- ในปีการศึกษา 2558 มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เข้าฝึกอบรม พัฒนา ศาสตร์
วิชาการท่องเท่ียวกับหน่วยงานภายนอก (กระทรวงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) จํานวน 3 
ท่าน (4.3-01) 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการจัดทําวิจัย และมีการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ในระดับ
นานาชาติ จํานวน 3 ช้ินงาน 

  แต่ท้ังน้ี เมื่อทบทวนประเมินกระบวนการในข้ันตอนการวางแผน พบว่า การประชุมทบทวนท่ีผ่านมา มี
การวางแผนโยบายเน้นผลงานวิจัยมากกว่า จํานวนช้ินงานเผยแพร่ และพบว่า จํานวนงานวิจัยท่ีได้
เผยแพร่ ของอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ัน ยังไม่สามารถเข้าถึง การตีพิมพ์ในระดับฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการขอจัดทําผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ัน หลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเท่ียว จึงมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการวางแผนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยเน้นการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้มีโอกาสเข้าร่วม การฝึกอบรม ทางด้านการพัฒนาผลงานวิชาการท้ัง
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  
ซึ่งทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2558 ทางสาขาวิชาการท่องเท่ียวได้ส่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการ
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ท่องเท่ียว รวมถึงอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมอบรม การตีพิมพ์ และการใช้ช้อมูลในระบบ Scopus จํานวน 5 
ท่าน (หนังสือ ท่ี ศธ 0581.08/1753) 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  .......3...... คะแนน 

 
เหตุผล :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย ์

4.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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คุณภาพอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
1) ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ……0……  คะแนนประเมิน ........0.......(1) 
2) ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 20%…  คะแนนประเมิน..1.67. (2) 

 

รายการข้อมูล จ านวน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง อ. 4 

4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง ผศ. 1 

5. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง รศ.             - 
6. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง ศ.             - 

 

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงนํ้าหนัก ...24.....  
คะแนนประเมิน .......5........ (3) 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 
1. ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบรูณ ์ การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการจัดการของ

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนครสู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ.2558 

0.6 

2. อ.วิบูลย์  หวังรวยนาม แนวทางการพัฒนาชุมชนนางเลิ้งเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

0.2 

3.ใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
โครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

0.4 

   
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.2 

 
 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย ((0)+ (1.67)+ (5)) = ....2.22......... คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    
หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ปี 2558 ครบจํานวน 5 ท่าน ท้ังน้ีอัตราการคง
อยู่เสถียร เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2556-2558 ดังแสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 

รายช่ืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คงอยู ่ เกษียณอายุราชการ ลาออก รวม
จ านวน 

ร้อยละ 

2556 4 - 1 5ท่าน 100 

2557 5 - - 5ท่าน 100 

2558 5 - - 5 ท่าน 100 

 
 

ปี 2558 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรยังครบถ้วนแสดงตามรายช่ือดังน้ี 

1. อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม 
ศศ.ม(การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว) 
วันท่ีบรรจุเข้าทํางาน - 1 พฤษภาคม 2552 

2. อาจารย์ปภาดา สืบพลาย 
วท.ม(อุทยาน นันทนาการและการท่องเท่ียว) 
วันท่ีบรรจุเข้าทํางาน-16 กรกฎาคม 2555 
3. อาจารย์ศิริรัตน์ ขานทอง 
ศศ.ม(การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว) 
วันท่ีบรรจุเข้าทํางาน - 9 กรกฎาคม 2556 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี    สุวรรณสมบูรณ์ 
กศ.ม(ภาษาศาสตร์การศึกษา) 
วันท่ีบรรจุเข้าทํางาน - 13 สิงหาคม 2527 
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5.อาจารย์วิบูลย์       หวังรวยนาม 
ศศ.ม(ไทยศึกษา) 
วันท่ีบรรจุเข้าทํางาน - 1 กันยายน 2520 

 

ความพึงพอใจของอาจารย ์(ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การ
ได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทั้งการได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือทําหน้าท่ีอาจารย์
ประจําหลักสูตร ซึ่งไม่ได้ หมายรวมถึงอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร) 
 
แสดงผลที่เกิด 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับความพึงพอใจปี 2556 และปี 
2557 อยู่ในระดับปานกลาง (3.40) ซึ่งมีแนวโน้มทีีดีข้ึนเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในรอบปีการศึกษา 
2556-2557 ท่ีผ่านมา (3.21 และ 3.33) ดังตารางแสดงเปรียบเทียบด้านล่างน้ี 
 

ตารางแสดงเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปี 2556-2558) 
 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
หลักสูตร 

2556 2557 2558 

1.ด้านระบบการบริหารรับอาจารย์ และ
การวางแผนกรอบอัตรากําลัง 

3.58 3.60 3.65 

2. ด้านการพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

3.05 3.20 3.43 

3.ด้านการจัดการรายวิชาในหลักสูตร 3.42 3.52 3.40 

4.กระบวนการติดตาม การจัดการเรียน
การสอนภายในหลักสูตร 

3.25 3.10 3.20 

5. ระบบสนับสนุน ช่วยเหลือ และติดต่อ
ประสานงานระหว่างอาจารย์ประจํา

2.78 3.28 3.35 
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หลักสูตร 

รวม 3.21 3.33 3.40 

  
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ......4...... คะแนน 
 

เหตุผล : .....(เพราะมีรายงานครบทุกเรื่องและมีแนวโน้มดีขึ้นทุกเรื่อง...................... 
 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย ์

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.1 - 01 รายงานการประชุมการวางแผนรับอาจารย์ใหม่ 
4.2 - 02 รายงานการประชุมเรื่องการดําเนินงานแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2554 ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558) 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2555 91  91 79 
86.81 

76 
96.20 

75 
98.68 

รุ่นปีการศึกษา 2556 81   85 
 

71 
83.52 

68 
95.77 

รุ่นปีการศึกษา 2557 76    76 
 

56 
73.68 

รุ่นปีการศึกษา 2558 87     87 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 96.0 93.58 90.67 87.5 85.37 

 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  

1. การถอนสภาพเน่ืองจากไม่ชําระค่าเทอม 
2. นักศึกษาลาพักการเรียนเน่ืองจากมีปัญหาส่วนตัว เช่น  
- ปัญหาสุขภาพ  
- ปัญหาทางด้านการเงิน  
- ปัญหาครอบครัว 

     (ข้อมูลจากงานทะเบียน/ข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษา) 
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ตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินงาน 

การรับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 

3.1) 

1)   การรับนักศึกษา 
ระบบและกระบวนการรับนักศึกษา 
         คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้มีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อวางแผนกระบวนการทํางานในการรับนักศึกษา 
โดยได้ผลสรุปว่า 
        จากปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมา  หลักสูตรพบว่าการดําเนินการในปีการศึกษา 
2557 ยังไม่ส่งผลให้กระบวนการการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรวิชาการท่องเท่ียวประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย  ทางคณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงได้มีการปรับกระบวนการ
ทํางานและได้นํามาใช้ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
ขั้นที่ 1   ทบทวนแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรและดําเนินการแจ้งคณะ 
ขั้นที่ 2  คณะกรรมการหลักสูตรกําหนดหลักเกณฑ์การออกข้อสอบ การจัดมอบหมาย
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ อาจารย์คุมสอบข้อเขียนและอาจารย์ผู้ทําการสัมภาษณ์  
ขั้นที่ 3    ดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาท่ีกําหนด  
         
โดยมีการดําเนินงานและผลการดําเนินงานดังนี้ 
1.      การทบทวนแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 
     1.1 จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
   คณะกรรมการหลักสูตรได้ทําการพูดคุยภายในห้องประชุมสาขาวิชาการท่องเท่ียวใน
เดือนพฤศจิกายน 2557 เรื่องการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร 
และได้ข้อสรุปว่า 
1.1.1         การรับนักศึกษาตามแผนการรับปีการศึกษา 2558 จํานวน 80 คน โดยมีการรับ
นักศึกษาจาก 3 ช่องทาง คือ 
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การสอบโควตา การสอบตรง การสอบแอดมิชช่ัน 

  
 
1.1.2         การกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร  ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน คือ 
1.1.2.1    ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1.2.2    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า 
1.1.2.3    มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 
1.1.2.4 ผู้สมัครเรียนต้องมีเกรดเฉล่ีย 2.50 
  
         1.1.3    คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งจํานวนท่ีเปิดรับสมัครตามแผน 80 คนและ
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนต่องานหลักสูตรระดับคณะในเดือนพฤศจิกายน เพื่อส่งต่อไปยัง
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ดําเนินการตามปฏิทินการรับสมัครของ
มหาวิทยาลัย 
  
ผลการดําเนินงานจากการเปิดรับนักศึกษา มีจํานวนผู้สมัครเรียนจาก 3 ช่องทางดังต่อไปนี้ 
  

การสอบโควตา การสอบตรง การสอบแอดมิชช่ัน รวม 

30  คน 30  คน 10  คน 70  คน 

  
 
2.      คณะกรรมการหลักสูตรกําหนดหลักเกณฑ์การออกข้อสอบ การจัดมอบหมายอาจารย์
ผู้ออกข้อสอบและอาจารย์คุมสอบข้อเขียนและอาจารย์ผู้ทําการสัมภาษณ์  
     2.1 จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
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    จากการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรวิชาการท่องเท่ียว ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
การท่องเท่ียวในเดือนพฤศจิกายน 2557 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การออกข้อสอบ การ
มอบหมายอาจารย์ผู้ออกข้อสอบและอาจารย์คุมสอบข้อเขียนและอาจารย์ผู้ทําการสัมภาษณ์  
โดยได้ข้อสรุปดังนี้ 
  
 
 2.1.1 หลักเกณฑ์การออกข้อสอบข้อเขียน 
-          ข้อสอบท่ีใช้ควรเป็นข้อสอบท่ีได้มาตรฐานโดยทางหลักสูตรมีการเก็บข้อสอบไว้เป็น
คลังข้อสอบ 
-          กําหนดให้ข้อสอบแบ่งออกเป็น2 ส่วนประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-          เวลาในการทําข้อสอบข้อเขียน 2 ช่ัวโมง 
-          กําหนดคะแนนการสอบอยู่ท่ี  100 คะแนน 
-          ผู้ท่ีผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งจะต้องได้คะแนนต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้นไปจึงจะได้รับการ
สอบสัมภาษณ์ 
-          ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อสอบโดยหัวหน้าสาขา  
-          ทําการส่งข้อสอบพร้อมแบบเฉลยให้ฝ่ายวิชาการดําเนินการต่อไป 
  
   2.1.2 คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้ออกข้อสอบ
ข้อเขียนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ในการรับนักศึกษา 2558 พร้อมท้ังเสนอรายช่ือเพื่อให้
คณะฯ ดําเนินการแต่งต้ังต่อไป 
  

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว อ.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา 

หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาการท่องเท่ียว อ.วิบูลย์ หวังรวยนาม 
อ.ศิริรัตน์  ขานทอง 
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  2.1.3 เสนอรายช่ืออาจารย์ประจําสาขาวิชาท้ังสาขาเป็นคณะกรรมการในการสอบ 
เป็นผู้คุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้คณะฯ ดําเนินการแต่งต้ังต่อไป  

คณะกรรมการสอบข้อเขียน คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

   อ.นนท์ณพร       กิติศรีปัญญา    อ.นนท์ณพร       กิติศรีปัญญา 

   อ.วิบูลย์           หวังรวยนาม    อ.วิบูลย์           หวังรวยนาม 

   อ.ศิริรัตน์          ขานทอง    อ.ศิริรัตน์          ขานทอง 

   อ.ใบเฟิร์น        วงษ์บัวงาม    อ.ใบเฟิร์น        วงษ์บัวงาม 

   อ.ปภาดา         สืบพลาย    อ.ปภาดา         สืบพลาย 

  อ.ชัยวุฒิ          ชัยฤกษ์   อ.ชัยวุฒิ          ชัยฤกษ์ 

  อ.ญาณาธร       เธียรถาวร   อ.ญาณาธร       เธียรถาวร 

  
3.  ดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาท่ีกําหนด  
 ผลการสอบข้อเขียนสําหรับนักศึกษาท่ีสอบผ่าน ท่ีมีผลคะแนนต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้น
ไปจึงจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ 

การสอบโควตา การสอบตรง การสอบแอดมิชช่ัน รวม 

65  คน 65 คน 20 คน 150 คน 
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3.1 คุณสมบัติของผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามข้อกําหนดของสาขาวิชาการท่องเท่ียว  
-          ผลการสอบข้อเขียน ท่ีมีผลคะแนนต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้นไป 
-          นักศึกษาควรมีทักษะทางภาษาต่างประเทศ สามารถส่ือสารได้อย่าง   น้อย 1 ภาษา 
-          มีความรู้ท่ัวไปด้านการท่องเท่ียว 
-          มีบุคลิกภาพดี 
-          มีทัศนคติในด้านบวกกับการประกอบอาชีพในธุรกิจการบริการ 
          ท้ังนี้อาจารย์ผู้ทําการสัมภาษณ์ทดสอบทักษะภาษาต่างประเทศด้วยการสนทนากับผู้
เข้าสอบ ทดสอบ ความรู้ท่ัวไปด้านการท่องเท่ียว ประเมินบุคลิกภาพและทัศนคติของผู้เข้า
สอบ 
       
      ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีมีผลคะแนน 80 คะแนนขึ้นไปจะได้รับเลือกเข้า
ศึกษาโดยในปีการศึกษา 2558 มีผู้สมัครเรียนผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
  

การสอบโควตา การสอบตรง การสอบแอดมิชช่ัน รวมท้ังส้ิน 

35 คน 38  คน 14 คน 87 คน 

  
  
        จากการคัดเลือกได้จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 87 คน แม้จะเกินจากจํานวนนักศึกษาท่ี
กําหนดจากแผน  แต่ทางสาขาได้มีการพูดคุยและเห็นว่านักศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การเข้าศึกษา และทําการส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้กับฝ่ายวิชาการเพื่อดําเนินการต่อไป  
  
  การประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา 
  จากผลการดําเนินงาน คณะกรรมกรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการ และ
พบว่า ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนการรับนักศึกษา จากกระบวนการรับนักศึกษาปี 2558 ด้าน
ปริมาณนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  โดยมีนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในภาคการศึกษาท่ี 
1/2558 จํานวน 87 คน จากแผนท่ีต้ังไว้ 70 คน 
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ท้ังนี้คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาดังนี ้
     ทางคณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวได้มีการประชุมในภาคการศึกษา 
1/2558 และมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาเห็นตรงกันว่าควรมกีารปรับกระบวนการ
ขั้นที1่ ด้านการวางแผนการรับนักศึกษา จากเดิมรับ 70 คน ปรับแผนเป็น 90 คนในปี
การศึกษา 2559  ส่วนกระบวนการรับนักศึกษาด้านอื่นยังคงใช้รูปแบบเดิมเนื่องจากเป็น
กระบวนการท่ีประสบความสําเร็จ ทางหลักสูตรมีความพึงพอใจในคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี
รับเข้ามาตามปีการศึกษา 2558 จึงมีมติในท่ีประชุมเห็นตรงกันว่าจะใช้กระบวนการนี้ในการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
  
2)      การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ระบบและกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   2.1 จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
       คณะกรรมการหลักสูตรได้ทําการพูดคุยภายในห้องประชุมสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวในเดือนพฤศจิกายน 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้บัณฑิต
ได้มีพื้นฐานความรู้และทักษะท่ีเท่าเทียมกัน เนื่องจากหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปของผู้
เข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเท่ียวเบ้ืองต้นนั้นเป็น 
  

-          ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

-          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เทียบเท่า 

  
         ทําให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการคิดคํานวณและทางการใช้ภาษาอังกฤษท่ี
แตกต่างกัน โดยข้อมูลจากแบบทดสอบการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา  2557 
ทางหลักสูตรจึงได้ปรับกระบวนการทํางานและได้นํามาใช้ในปีการศึกษา 2558 ดังนี ้
  
     1. กําหนดให้มีการสอนปรับพื้นฐาน 
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     2 .การเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่
นักศึกษาใหม่    
  
ท้ังนี้ทางสาขาวิชาการท่องเท่ียวมีการดําเนินงานและผลการดําเนินงานดังนี้ 
1. กําหนดให้มีการสอนปรับพื้นฐาน 
1.1   คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมในต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อกําหนดอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาปรับพื้นฐาน   มติออกมาว่าอาจารย์ผู้สอนควรเป็นอาจารย์จากหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป โดยให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้กําหนดอาจารย์ ผู้สอนพร้อมท้ังวันเวลาในการสอน และให้
อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการสอนปรับพื้นฐานเบ้ืองต้นแก่หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรดําเนินการส่ง
ต่อไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อแต่งต้ังและดําเนินงานต่อไป 
1.2   กําหนดให้มีการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  

-          หมวดวิชาทักษะการ
คิดคํานวณ 

-          เพื่อเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ในการการเรียนการ
สอนรายวิชาการวิจัยทางการ
ท่องเท่ียว 
-          เพื่อเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้การจัดการธุรกิจการ
ท่องเท่ียว 

  
  
  
10 ช่ัวโมง 

-          หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

-          เพื่อเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

  
10 ช่ัวโมง 

  
1.3 ท้ังนี้กําหนดให้เรียนปรับพื้นฐานในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 
       ผลการดําเนินงานจากการสอนปรับพื้นฐาน  ปรากฎว่า  นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าในหมวดวิชาทักษะการคิดคํานวณและหมวดวิชาภาษาอังกฤษ มากขึ้นและอยู่ในระดับ
เดียวกัน ท้ังนี้วัดจากการประเมินจากสังเกตุโดยอาจารย์ผู้สอนร้อยละ 80 และจากการสุ่ม
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นักศึกษามาสอบถาม นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าใจและสามารถตอบคําถามจากผู้สอนได้  
  
2.การเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่
นักศึกษาใหม่ 
2.1   คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมในต้นเดือนการเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาใหม่โดยการจัดกิจกรรมดังต่อนี้ 
  
 
 
 
 

การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

การเตรียมความ
พร้อมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

โดยทางสาขาวิชา
การท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสตร์ 
จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ประจําปี
การศึกษา 2558 

นักศึกษาต่ืนตัวกับ
แนวทางท่ีสาขา
แนะนําโดยสังเกตุ
เบ้ืองต้นจากการ
ตอบสนองในการให้
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 

การช้ีแจง กฎ 
ระเบียบ สิทธิ หน้าท่ี  
การปฏิบัติตนเป็นผู้
ประพฤติดีในรั้ว
มหาวิทยาลัย 
แนะนําแนวทางใน
การใช้ชีวิต 

โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาสาขาวิชา
การท่องเท่ียว 

หลักสูตร 
จัดกิจกรรมแนะแนว
นักศึกษาใหม่
ประจําปี 2558 

นักศึกษาต่ืนตัวกับ
แนวทางท่ีอาจารย์ที่
ปรึกษาแนะนํา 
โดยสังเกตุเบ้ืองต้น
จากการตอบสนอง
การตอบข้อซักถาม 
การให้ความร่วมมือ
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ในการทํากิจกรรม 
การแสดงความ
คิดเห็น 

  
เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการดําเนินงาน  มีการประเมินผลกระบวนการดังนี้ 
   จากกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาปี 2558 นั้น ผลท่ีได้
เป็นไปตาม    แผนงานท่ีวางไว้ 

กระบวนการดําเนินงาน การประเมินผลกระบวนการ 

กระบวนการสอนปรับพื้นฐาน 
      -หมวดวิชาทักษะการคิดคํานวณ 
      -หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

จาการประเมินการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา ทางสาขาวิชาการท่องเท่ียวเห็นว่า
กระบวนการนี้  ในช่วงท่ีเริ่มต้นการเรียนการ
สอน นักศึกษามีพื้นฐานในรายวิชา
กระบวนการคิดคํานวณและภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีเท่ากัน  แต่ท้ังนี้ยังไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าท่ีควร จึงคิดว่าควรมีการปรับ
กระบวนการการสอนปรับพื้น 
เนื่องจากในระหว่างก่อนการเปิดภาคเรียน
นักศึกษาท่ีสอบมหาลัยอื่นท้ิงไว้และผลการ
สอบผ่าน นักศึกษาก็จะเปล่ียนใจไปเรียนท่ี
อื่น  

การเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ให้แก่นักศึกษาใหม่ 

   การประเมินกระบวนการ การเตรียมความ
พร้อมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม กระบวนการนี้
ประสบความสําเร็จโดยสังเกตุเบ้ืองต้น
นักศึกษาตอบสนองในการร่วมกิจกรรม จึง
เห็นตรงกันว่า จะใช้กระบวนการขั้นท่ี2ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในปี
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2559 

 
    ทางคณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมในปี 
2559 ดังนี้ 
      ทางคณะกรรมการหลักสูตรท่องเท่ียวได้มีการประชุมในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และมี
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เห็นตรงกันว่า  
ควรมีการปรับกระบวนการการเตรียมความพร้อม เรื่อง การสอนปรับพื้น 
      จากเดิม  การสอนปรับพื้นฐานนั้นมี 2 รายวิชา คือหมวดวิชาทักษะการคิดคํานวณและ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  
   ทางหลักสูตรห็นว่านอกจากจะมีวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปแล้วนั้น ควรจะมีวิชาพื้นฐานท่ีมา
จากหมวดวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนในสาขาวิชาการท่องเท่ียว  
เพื่อลดอัตราการลาออกในระหว่างเปิดการเรียนการสอน  อีกท้ังนักศึกษายังได้พบปะกับ
อาจารย์ประจําในสาขา  สร้างความคุ้นเคยและอาจารย์ประจําในสาขาอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือ
แรงบันดาลใจในการเรียนสายอาชีพนี้ให้กับนักศึกษา  
     ส่วนการการเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ให้แก่นักศึกษาใหม่  โดยทางสาขาวิชาการท่องเท่ียวเห็นว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาในวันท่ี
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นประจําทุกปีนั้น ประสบความสําเร็จ
ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ด้ังนั้น ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรมนั้น  มีมติเห็น
ตรงกันว่าจะยังใช้กระบวนการนี้    ึในการเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรมแก่นักศึกษาในปี
การศึกษา 2       2559 
  

   

 
 

  
ผลการประเมินตนเอง  :  ......3..... คะแนน 
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เหตุผล :   หลักสูตรมีการวางแผน มีรูปแบบลักษณะการดําเนินงาน ผลของการดําเนินงาน ท่ีเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงท่ีนําไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
  

ตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินงาน 

การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

1)   การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
          ทางหลักสูตรได้มีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมสาขาวิชาการท่องเท่ียว ในเดือนธันวาคม 
2557 เพื่อวางแผนกระบวนการทํางานในการการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยได้ผลสรุปว่า 
   จากปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมาพบว่า การให้คําปรึกษาและแนะแนวกับนักศึกษาเป็นไปอย่างไม่
มีแบบแผน      คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้ร่วมกันสร้างกระบวนการให้คําปรึกษาและแนะแนว  
โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีคณะได้แต่งต้ังขึ้นทําหน้าท่ีดังกล่าว ดังนี้  
          
วการวางแผนกระบวนการทํางานในการการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
           1.จัดทําข้อมูลของนักศึกษาประจําช้ันในมิติต่าง ๆ เช่น ผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
สภาพของครอบคัวนักศึกษา  ตําแหน่งท่ีพักระหว่างเรียน สถานะส่วนบุคคล  ค่าใช้จ่ายประจําวัน  
           2. ส่งเอกสารการรายงานพฤติกรรมนักศึกษาในช้ันเรียนให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล
พร้อมท้ังอธิบายวัตถุประสงค์ และ ขอความอนุเคราะห์ให้รายงานความไม่ปกติในตัวนักศึกษา 
           3. ทุก ๆ 1 เดือน หากอาจารย์ท่านใด ไม่ส่งแบบรายงาน จะใช้วิธีพูดคุยกับอาจารย์ท่านนั้น 
เพื่อสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา  หากในวิชาของท่านนั้นนักศึกษามีพฤติกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จะบันทึกไว้ หรือหากมีความไม่ปกติเพียงเล็กน้อย อาจารย์เห็นว่าไม่รุนแรง ก็บันทึก
ไว้เป็นข้อมูล 
    โดยมีการดําเนินงานและผลการดําเนินงานดังนี้ 
           1.ขอความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง  ๆ สังเกตุพฤติกรรมการมาเรียนสาย  
การขาดเรียนเป็นนิจ หรือ มีอาการเหม่อลอยไม่ต้ังใจ  ชอบนอนหลับระหว่างเรียน  ใช้โซเชียลมีเดีย
ตลอดเวลา  และพฤติกรรมท่ีไม่เป็นปกติวิสัยของนักศึกษา  รายงานให้กับท่ีปรึกษาทราบตามแบบ 
รายงานท่ีกําหนด ทุก ๆ 2 สัปดาห์ 
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           2. อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปข้อมูลท่ีได้รับ แล้วเริ่มการให้คําปรึกษา โดยเรียกนักศึกษาท่ีมี
ความถ่ีในพฤติกรรมทีไม่ปรกติหรือเพื่อนสนิท มาพูดคุย หาสาเหตุของปัญหานั้น  หากเป็นปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากตัวนักศึกษาเอง จะแนะนําแนวทางในการแก้ปัญหา  หากเป็นปัญหาท่ีเกิดจากครอบครัว 
จะติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน  และถ้าเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน 
จะปรึกษากับหัวหน้าสาขา และ/หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหาทางแก้ไข 
3. เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย  อาทิเช่น  ไลน์กลุ่ม   เฟสบุ๊ค  หรือ อีเมล์  
รวมท้ังเบอร์โทรศัพพท์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ใช้ช่ัวโมงโฮมรูม ในการพูดคุย  ทําความคุ้นเคยกับนักศึกษา และสอบถามปัญหาในภาพรวมของ
ช้ันเรียน เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
การประเมินกระบวนการการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
กระบวนการนี้จะทําให้รับรู้ถึงปัญหาของนักศึกษาของหลักสูตรในทุกมิติ  และสามารถให้คําปรึกษา
และแนะแนวได้ทันท่วงที  เพราะเป็นความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในภาคเรียนนั้น  และ 
ยังเป็นการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ จากตัวนักศึกษา เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้
หาทางแก้ไขร่วมกับผู้บริหารของคณะได้ทันท่วงที  ไม่ปล่อยไว้จนหมดภาคการศึกษา   และท้ังนี้
จากการประเมินกระบวนการเห็นตรงกันอีกว่า ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนน้อย เพราะการ
ส่งผ่านข้อมูลไม่สะดวก ควรเพิ่มช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลเพิ่มข้ึน 
ทางคณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในปี 2559 ดังนี้ 
  
การปรับปรุงกระบวนการ เนื่องจากการรับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนมีไม่มากนัก หลักสูตรจึงได้
ปรับปรุงกระบวนการ สังเกตุพฤติกรรมจากอาจารย์ผู้สอน  โดยจัดทําแบบฟอร์มแฟ้มประจําห้อง  
และต้ังกล่องรับแบบฟอร์ม(แบบปิดผนึก)ไว้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกของอาจารย์
ประจําวิชา  ซึ่งแตกต่างจากของเดิมท่ีให้มาขอแบบฟอร์มท่ีและส่งท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งคาดว่า 
น่าจะได้รับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนเพิ่มข้ึน  และ เกิดประสิทธิภาพในการให้คําปรึกษาและแนะ
แนว 
 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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   2.1 จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
      จากการที่คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุม ณ ห้องประชุมของสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว ภายในเดือน ธันวาคม 2557 เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยในท่ีประชุมมีมติว่า 
จากการดําเนินงานปี 2557 ไม่สนองตอบกระบวนการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นในปี 2558 
ทางคณะกรรมการหลักสูตร จึงมีการดําเนินงานดังนี้ 
  
1.หลักสูตรฯมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาโครงการท่ีเข้าตามเกณฑ์ท่ีจะสามารถท่ีจะนําความรู้ 
นําไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(รายงานการ
ประชุม) 
2.คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความเหมาะสมเพื่อให้ให้รับผิดชอบโครงการ  
3 
โดยมีการดําเนินงานและผลการดําเนินงานดังนี้ 
-ขั้นที่ 1วางแผนการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเรียนรู้ ในศตววรรษท่ี 21 
ขั้นที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดําเนินการโครงการ 
ขัน้ท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
ผลการดําเนินงาน 
1.1  โครงการบริการอบรมยุวมัคคุเทศก์  อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ้งเป็นการบรูณา
การ การบริการวิชาการทางสังคม และทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 
1.2  โครงการแข่งทักษะมัคคุเทศก์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มทร .พระนคร 
ซึ่งเป็นการบรูณาบริการวิชาการทางสังคม 
1.3   โครงการบรูณาการเพื่อความร่วมมือพัฒนาอัตลักษณ์แหล่งโบราณสถานพระธาตุบังพวน 
จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการบรูณาการการบริการวิชาการเพื่อสังคมและเป็นทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
จาการจัดทําโครงการการปี 2558  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ท้ัง 6 ด้าน เฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ 
นักศึกษาได้นําความรู้ท่ีได้จากการอบรมเพื่อถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้อง  จากผลการดําเนินงาน ปี 2558  
พบว่าในการจัดกิจกรรมมีระยะเวลาอันส่งผลให้การจัดกิจกรรมมีอุปสรรค ด้านการจัดการ ดังนั้น
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คณะกรรมการประจําหลักสูตร เสนอแนะให้มีการวางแผน ท่ีจะมีการจัดทําโครงการท้ังปีการศึกษา 
พร้อมกับมอบหมายผู้รับผิดชอบ จากนั้นหัวหน้าสาขาฯ ควรติดตาม การดําเนินงานท่ีอาจารย์ได้รับ
มอบหมาย 
การประเมินกระบวนการดังนี ้
จากผลการดําเนินงาน  หลักสูตรทบทวนกระบวนการพบว่า  ขั้นที่1ไม่ชัดเจนจึงทําให้โครงการไม่
ครอบคลุม  และระยะดําเนินโครงการกิจกรรมส้ัน จึงควารปรับเล่ียนกระบวนการ ข้ันท่ี 1 เป็นดังนี ้
การปรับปรุงกระบวนการดังนี ้
ปปรับข้ันตอนท่ี 1 จากเดิม  โดยให้อาจารย์วางแผนและกําหนดโครงการ  ท่ีจะจัดตลอดท้ังปี
การศึกษา พร้อมกับมอบหมายความรับผิดชอบ จากนั้นหัวหน้าสาขาฯ ควรติดตามการดําเนินงานท่ี
อาจารย์ได้รับมอบหมาย  ซึ่งมติการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรมีมติเห็นสมควรนําไปใชี่ใน
ปีกาารศึกษา  2559 ต่อไป(รายงานการประชุม) 
 
 
1. 
 
          
  

  

 

ผลการประเมินตนเอง  :  .....3.... คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู ่ แสดงผลท่ีเกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ ของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 
     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2556  จํานวน  68 คน ร้อยละ 90.67 

     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2557  จํานวน  76 คน ร้อยละ 87.5 

     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2558  จํานวน  87 คน ร้อยละ 85.37 
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2) การส าเร็จการศึกษา   แสดงผลท่ีเกิด  
     นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปี 56  จํานวน   67 คน 

     นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปี 57  จํานวน   72 คน 

     นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปี 58  จํานวน   87 คน 
 

  ตารางเปรียบเทียบ 

   ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษา สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 

2556 68 67 98.53 

2557 76 72 94.74 

   2558 87   87         100 

  
 

3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนัก 
ศึกษาจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 2558  พบว่า  นักศึกษามีความ
พึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับดี ถึงระดับดีมาก ท้ังในด้านหลักสูตร ด้า นอาจารย์ผู้สอน ด้านสภาพการ
สนับสนุนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  รวมถึงด้านพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา
ในหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 2556 2557 2558 

1.ด้านหลักสูตร 3.78 3.84 4.16 

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 3.80 3.88 4.24 

3.ด้านสภาพสนับสนุนการเรียนรู้ 3.50 3.45 3.90 

5.ด้านการวัดและประเมินผล 3.56 3.60 4.06 
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6.ด้านการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษา 

3.60 3.70 4.00 

คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.64 3.69 4.07 

 
 
จากผลการดําเนินในปีการศึกษา 2557  ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาเกี่ยวกับ เร่ือง เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน ท่ียังขาดแคลนยังไม่เพียงพอ และพบปัญหาบ่อยครั้งในการใช้งาน 
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้ เป็นต้น ทางสาขาวิชาฯได้นําข้อร้องเรียนน้ีมาปรึกษาร่วมกัน และ
นํามาจัดทําแผน การดูแลรักษาและความพร้อมในการใช้อุปกรณ์  จากน้ันเสนอต่อคณะเพื่อดําเนิ นการ
ต่อไป… 
 
ปีการศึกษา2558 มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา คือ นักศึกษามีความต้องการ อยากให้มีรถบัส ประเภท 
50 ท่ีน่ังไว้สําหรับเก็บโปรแกรมท่องเท่ียวตามเส้นทางต่างๆที่ได้กําหนดไว้เพื่อการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ 
ทางสาขาฯได้นําข้อร้องเรียนดังกล่าวมาปรึกษา และจัดทําแผน  จา กน้ันเสนอต่อคณะเพื่อดําเนินการ
ต่อไป 
 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ......3.... คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 
 

 ปีการศึกษาท่ีจบ         2555 2556 2557 2558 
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ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็

จ 

ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา 2552  37 39 105.40 - - - - - - 

รุ่นปีการศึกษา 2553  89 - - 74 83.14 - - - - 

รุ่นปีการศึกษา 2554 96 - - - - 87 90.62 - - 

รุ่นปีการศึกษา 2555  

   96 

 -  -  - -  -  - 83 91.20 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
 ปัญหาครอบครัว,ปัญหาส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  

มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ...72.... คน โดยมีบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน  ุีี 68 คน คิด
เป็นร้อยละ .94.44 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแต่ละด้าน ดังน้ี 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.34 

2. ด้านความรู้ 4.10 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.16 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.40 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.99 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน ...4.39... คะแนน 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ ์  

 
 
 
 

4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2)(ระดับปริญญาตร)ี 
วันท่ีสํารวจ ………………………    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 72 75.00 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา
ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 

68 94.44 

3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

47 69.12 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 38 66.67 

- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 19 33.33 

4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   

5. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 10 14.71 

6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 1.47 

7.จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 
8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 3 4.41 
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9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจํา
อยู่แล้ว 

- - 

วิธีค านวณ  
47 

X 100 
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี 68-(10+1+3) 

 

87.04 

 

 

ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  .....4.35 คะแนน 
 

 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้

............ วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีผ่านมาและสถาบันอื่นท่ีเปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร………… 
 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 เอกสารแนบ 

3.2 - 01  

3.3 - 01  

2.1 - 01  

2.2 - 01  

 
 

1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
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รหัส ช่ือวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวน
นักศึกษา 

 
 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะ
เบียน 

สอบ
ผ่าน 

01001103-56 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือ
การ 

1/2558 5.43 
% 

19.5
7% 

26.
09
% 

28.
26
% 

14.
13
% 

3.2
6% 

0.0
0% 

3.2
6% 

92  

01001107-56 
ภาษาไทยเพื่อการ
นําเสนอ 

1/2558 53.0
1% 

27.7
1% 

9.6
4% 

3.6
1% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

6.0
2% 

83  

01002101-56 
ภาษาอังกฤษ 1 

1/2558 10.5
9% 

17.6
5% 

18.
82
% 

25.
88
% 

17.
65
% 

3.5
3% 

2.3
5% 

3.5
3% 

85  

01002206-56 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

1/2558 18.1
8% 

15.1
5% 

46.
97
% 

13.
64
% 

6.0
6% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

62  

01002218-56 การ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

1/2558 19.2
3% 

30.7
7% 

26.
92
% 

7.6
9% 

5.7
7% 

0.0
0% 

9.6
2% 

0.0
0% 

52  

01003106-56 สังคม
กับการปกครอง 

1/2558 21.1
8% 

31.7
6% 

30.
59
% 

8.2
4% 

2.3
5% 

0.0
0% 

0.0
0% 

5.8
8% 

85  

01005101-56 พล
ศึกษา 

1/2558 58.8
2% 

11.7
6% 

18.
82
% 

0.0
0% 

1.1
8% 

0.0
0% 

3.5
3% 

5.8
8% 

85  
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01011101-56 ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

1/2558 7.23
% 

10.8
4% 

18.
07
% 

19.
28
% 

12.
05
% 

12.
25
% 

8.4
3% 

10.
84
% 

83  

01011102-56 ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมโรงแรม 

1/2558 8.24
% 

10.5
9% 

40.
00
% 

21.
18
% 

12.
94
% 

1.1
8% 

0.0
0% 

5.8
8% 

85  

01011104-56 
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสําหรับ
การท่องเท่ียว 

1/2558 42.3
1% 

17.3
1% 

11.
54
% 

15.
36
% 

13.
46
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

52  

01011301-56 การ
ส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 

1/2558 5.88
% 

7.35
% 

4.4
1% 

17.
65
% 

35.
29
% 

16.
18
% 

11.
76
% 

1.4
7% 

68  

01212201-56 
ภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

1/2558 5.77
% 

9.62
% 

9.6
2% 

9.6
2% 

21.
15
% 

15.
38
% 

28.
85
% 

0.0
0% 

52  

01212203-51 
มัคคุเทศก์ 

1/2558 - 100
% 

- - - - - - 1  

01212204-56 
การตลาดเพื่อเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

1/2558 13.4
6 

21.1
5 

26.
92 

11.
54 

17.
31 

5.7
7 

3.8
5 

0.0
0 

52  

01212207-56 งาน
มัคคุเทศก์ 

1/2558 11.5
4% 

13.4
6% 

34.
62
% 

19.
23
% 

15.
38
% 

5.7
7% 

0.0
0% 

0.0
0% 

52  
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01212212-56 การ
ท่องเท่ียวอาเซียน 

1/2558 21.1
5% 

23.0
8% 

32.
69
% 

7.6
9% 

13.
46
% 

1.9
2% 

0.0
0% 

0.0
0% 

52  

01212302-56 การ
วางแผนการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

1/2558 22.0
6% 

54.4
1% 

22.
06
% 

1.4
7% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

68  

01212305-56 การ
จัดการประชุม 
นิทรรศการ และการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 

1/2558 8.82
% 

52.9
4% 

36.
76
% 

1.4
7% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

68  

01212404-56 การ
จัดการการท่องเท่ียว
ตามความสนใจพิเศษ 

1/2558 35.2
9% 

23.5
3% 

14.
71
% 

11.
76
% 

2.9
4% 

5.8
8% 

5.8
8% 

0.0
0% 

68  

01212416-53สหกิจ
ศึกษาด้านการท่องเท่ียว 

1/2558 - - - - - - - - 62  

01213201-56 
ภาษาจีนระดับกลางเพื่อ
การท่องเท่ียว 

1/2558 17.8
6% 

3.57
% 

7.1
4% 

7.1
4% 

32.
14
% 

7.1
4% 

25.
00
% 

0.0
0% 

28  

01213203-56 
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
เพื่อการท่องเท่ียว 

1/2558 30.4
3% 

8.70
% 

26.
09
% 

4.3
5% 

21.
74
% 

8.7
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

23  

01213314-56 
ภาษาจีนสําหรับงานงาน

1/2558 46.6
5% 

14.7
1% 

13.
24

16.
18

7.3
5% 

4.4
1% 

1.4
7% 

0.0
0% 

68  
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มัคคุเทศก์ % % 

01213416-51 ธุรกิจ
การรับจัดงาน 

1/2558           

01213334-56 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
งานมัคคุเทศก์ 

2/2558 17.6
5% 

8.82
% 

29.
41
% 

17.
65
% 

17.
65
% 

5.8
8% 

2.9
4% 

0.0
0% 

68  

01213416-51ธุรกิจ
การรับจ้างจัดงาน 

1/2558 22.2
2% 

11.1
1% 

55.
56
% 

11.
11
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

9  

02001103-56 สถิติ
เบ้ืองต้น 

1/2558 0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

100
.00
% 

0.0
0% 

1  

02002104-56 
ส่ิงแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

1/2558 40.0
0% 

18.8
2% 

14.
12
% 

9.4
1% 

11.
75
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

5.5
8% 

85 
  

 

01002102-56 
ภาษาอังกฤษ2 

2/2558 8.86
% 

12.6
6% 

18.
99
% 

21.
52
% 

27.
85
% 

8.8
6% 

1.2
7% 

0.0
0% 

79  

01002204-50 สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

2/2558 0.00
% 

0.00
% 

100
.0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

2  

01002219-56 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

2/2558 0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

100
.0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

1  
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01004101-56 การสน
สนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า 

2/2558 5.56
% 

9.26
% 

16.
67
% 

22.
22
% 

24.
07
% 

14.
81
% 

5.5
6% 

1.8
5% 

54  

01004106-56 ไทย
ศึกษา 

2/2558 22.7
8% 

26.5
8% 

25.
32
% 

18.
99
% 

5.0
6% 

1.2
7% 

0.0
0% 

0.0
0% 

79  

01005125-56 กีฬา
ประเภทบุคคล 

2/2558 54.5
5% 

29.8
7% 

1.3
0% 

12.
99
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

1.3
0% 

77  

0101103-56 จิตวิทยา
บริการ 

2/2558 45.4
5% 

15.5
8% 

28.
57
% 

7.7
9% 

1.3
0% 

1.3
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

77  

01011201-56 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

2/2558 58.2
3% 

15.1
9% 

20.
25
% 

3.8
0% 

2.5
3% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

79  

01011202-56 การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องท่องเท่ียว 

2/2558 27.9
4% 

50.0
0% 

16.
18
% 

5.8
8% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

68  

01011208-51 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

2/2558 0.00
% 

40.0
0% 

60.
00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

5  

01011310-51 ธุรกิจ 2/2558 0.00 100. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1  
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การบิน % 00% 0% 0% 0% 00
% 

0% 0% 

01212213-56 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

2/2558 16.6
7% 

3.70
% 

11.
11
% 

22.
22
% 

16.
67
% 

20.
37
% 

5.5
6% 

3.7
0% 

54  

01212304-56 การ
บริการในธุรกิจการบิน 

2/2558 86.6
7% 

7.35
% 

4.4
1% 

0.0
0% 

0.0
0% 

1.4
7% 

0.0
0% 

0.0
0% 

68  

01212307-51 
มัคคุเทศก์ 

2/2558 10.0
0% 

0.00
% 

0.0
0% 

30.
00
% 

0.0
0% 

30.
00
% 

30.
00
% 

0.0
0% 

10  

01212307-56เทศกาล
และงานประเพณีไทย 

2/2558 22.0
6% 

23.5
3% 

25.
00
% 

13.
24
% 

8.8
2% 

7.3
5% 

0.0
0% 

0.0
0% 

68  

01212308-51 
พระพุทธศาสนาและ
ประติมานวิทยา 

2/2558 100.
00% 

0.00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

1  

01212308-56 การ
วางแผนและจัดรายการ
นําเท่ียว 

2/2558 21.1
5% 

19.2
3% 

21.
15
% 

11.
54
% 

13.
46
% 

3.8
5% 

5.7
7% 

3.8
5% 

52  

01212309-51 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

2/2558 0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

100
.00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

1  

01212310-51
โบราณสถานและแหล่ง

2/2558 100.
00% 

0.00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

1  
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ท่องเท่ียวที่สําคัญใน
ประเทศไทย 

01212316-56 ศิลปะ
การถ่ายรูปและเทคนิค
การนําเสนอเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

2/2558 8.82
% 

8.82
% 

16.
18
% 

38.
24
% 

27.
94
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

68  

01212413-51 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

2/2558 13.7
0% 

38.3
6% 

39.
73
% 

8.2
2% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

73  

01212414-51 การ
จัดการธุรกิจนําเท่ียว 

2/2558 36.9
9% 

13.7
0% 

30.
14
% 

13.
70
% 

5.4
8% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

73  

01212415-51 สัมมนา
การท่องเท่ียว 

2/2558 23.9
4 

28.1
7 

36.
62 

7.0
4 

1.4
1 

2.8
2 

0.0
0 

0.0
0 

71  

01213101-56 
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อ
การท่องเท่ียว 

2/2558 32.9
1% 

12.6
6% 

24.
05
% 

7.5
9% 

10.
13
% 

3.8
0% 

3.8
0% 

5.0
6% 

79  

01213202-56 
ภาษาจีนระดับสูงเพื่อ
การท่องเท่ียว 

2/2558 56.5
2% 

13.0
4% 

17.
39
% 

4.3
5% 

0.0
0% 

4.3
5% 

0.0
0% 

4.3
5% 

23  

01213310-51 เทคนิค
การนําเสนอทางการ
ท่องเท่ียว 

2/2558 71.4
3% 

28.5
7% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

7  

01213335-56 2/2558 32.3 13.2 16. 13. 14. 7.3 1.4 1.4 68  
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ภาษาอังกฤษสําหรับ
ธุรกิจนําเท่ียว 

5% 4% 18
% 

24
% 

71
% 

5% 7% 7% 

01213415-51 การ
จัดการธุรกิจไมซ์ 

2/2558 24.6
6% 

32.8
8% 

31.
51
% 

8.2
2% 

1.3
7% 

1.3
7% 

0.0
0% 

0.0
0% 

73  

02001103-55 สถิติ
เบ้ืองต้น 

2/2558 0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

0.0
0% 

100
.00
% 

0.0
0% 

1  

02001104-56 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

2/2558 0.00
% 

1.30
% 

5.1
9% 

14.
29
% 

12.
99
% 

18.
18
% 

40.
26
% 

7.7
9% 

77  

 
 
 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

     - - - - -      - 
 

3. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอนสอน มาตรการทีด่ าเนินการ 
     - - - - 

 
 

4. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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     - - - - - 
 

5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
     - - - - - 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมโดย
ภาพรวมในระดับดี มีความเป็นระเบียบ
วินัย เคารพอาจารย์ผู้สอน และมี
จริยธรรมในารทํางานกลุ่มในระดับดี 

ไม่มีการปรับปรุง 

ความรู้ นักศึกษามีความรู้เฉพาะทางปฏิบัติ
วิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเท่ียวใน
ระดับดี ถึงดีมาก เน่ืองจากมีนักศึกษา
ส่วนหน่ึงฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ออกทัวร์กับบริษัทภายนอก ทําให้
นักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะ 
ประสบการณ์ส่วนตน  
ส่วนความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับดี 

- 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษามีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับดี - 



ระดับปริญญาตร ี                

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว       คณะศิลปศาสตร์    มทร.พระนคร                    ปีการศึกษา 2558                         

 

55 

สามารถคิดเชิงซ้อนในการนําความรู้
ศาสตร์การท่องเท่ียวไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพกาอย่างสมบูรณ ์

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

โดยภาพรวม นักศึกษามีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในระดับดี มีการแบ่งงาน
ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษายังมีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในระดับน้อย แต่มีการสื่อสารเชิง
สารสนเทศระหว่างผู้สอนได้ในระดับดี 

จัดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
เร่ืองแนวคิดการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

 

 
 

7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี ❑ 

จํานวนอาจารย์ใหม่ ……ไม่ม…ี……. จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ……ไม่มี……… 
 

 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1.การสัมมนาเครือข่ายกิจกรรม
การศึกษาในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก ์

2 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์จากสถาบัน
ต่างๆและจากผู้เชี่ยวชาญในวงการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปรับปรุง 
จ านวนมัคคุเทศก์ในปัจจุบันแยกตามกลุ่มภาษา
และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ของ
ไทย 

2. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
น้อย วัดพระธาตุบังพวน จ.

4 - พัฒนาศักยภาพแก่ตัวอาจารย์ผู่์สอน 

และการน าความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ให้เกิด
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หนองคาย ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
 

3.DASTA Community-
Based Tourismตอน รวมพล
ค้นตลาด CBT 

2 - อาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ๆใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

4.Tourism Management 
Training Program 
 

4 -  

 
 
 
 

9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเท่ียวมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีระบบและกลไก ดังนี ้
1. คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประชุมพิจารณาวางแผนการออกแบบหลักสูตรและสาระของ
รายวชิาในหลักสูตร โดยให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและบริบทของชุมชนท้องถ่ิน 
2. เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจําคณะ 
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
3. ประธานหลักสูตร พิจารณาความสอดคล้องของสาระต่างๆ ใน มคอ.2 ท่ีผ่านการรับรองแล้ว ให้
จุดเน้นสอดคล้องตรงกันกับ มคอ.3 
4. ประธานหลักสูตรกากับดูแลการจัดทา มคอ.3 และมคอ. 5 ให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระของ
รายวิชา 
5. สรุปผลการดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในรอบถัดไป 
หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยวมีผลการด าเนินงานดังนี ้
1.คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประชุมออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกข้างต้น ปรับสาระรายวิชาให้หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวให้ดําเนินการอยู่บน
พื้นฐานของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ จัดสาระการเรียนรู้ให้สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
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ในศตวรรษท่ี21 และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 โดยหลักสูตรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันคือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ 
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความรู้ ทางวิชาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ การจัดนาเท่ียว การ
ประสานงานการท่องเท่ียว และธุรกิจบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเท่ียว มี
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถ พัฒนา
ตนเองให้มีความทันสมัยและตรงตามมาตรฐานสากล 
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และจิตบริการท่ีดี ต่องาน
มัคคุเทศก์ ธุรกิจนาเท่ียว และการบริการ 
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพทางการสื่อสาร โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการทํางาน 
2.คณะกรรมการประจําหลักสูตร พิจารณาความสอดคล้องของ มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.5 ใน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 และมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาโดยพิจารณาตามความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่านประธานหลักสูตร กํากับดูแลให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.3 และมคอ.5 ให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระของรายวิชา โดย
กําหนดวันจัดส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ และ จัดส่งมคอ.5 ภายใน 30 วันหลัง
ปิดภาคการศึกษา จากน้ันประธานหลักสูตร ส่งมคอ.3 และมคอ.5 ไปยังสาขาวิชา 
3.ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ต่อไปคณะกรรมการประจําหลักสูตร พิจารณาความสอดคล้องของ มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.5 ใน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 และมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาโดยพิจารณาตามความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน 
4.ประธานหลักสูตร กํากับดูแลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และมคอ.5 ให้
ครอบคลุมเน้ือหาสาระของรายวิชา โดยกาหนดวันจัดส่ง มคอ .3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ 
และ จัดส่งมคอ.5 ภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา จากน้ันประธานหลักสูตร ส่งมคอ3 และ
มคอ.5 ไปยังสาขาวิชา 
5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อ สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงต่อไป 
สรุปผลการดาเนินงาน 
ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความต้องการของสังคมและให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าท่ีสกอ.กําหนด มีเน้ือหาเหมาะสมท้ังด้านทฤษฏี
และปฏิบัติอีกท้ังมีกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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การประเมินกระบวนการดังนี ้
จากผลการดําเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ข้ันตอนท่ี 2 ไม่ชัดเจน ทําให้การนํา
เสอนหลักสูตรต่อคณะกรรมการล่าช้า จึงควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนที่ 2 เป็น
ดังนี ้
1.แต่งต้ังคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อดําเนินการกํากับและติดตามการทํางานเพื่อเสนอรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา โดยประธานหลักสูตเป็นผู้ควบคุมกํากับและติดตามผลการเสนอ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
 
 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ
 
ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาการท่องเท่ียว มีระบบ
และกลไก ดังนี ้
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ภาควิชาและคณะพิจารณา
หลักสูตรปรับปรุง 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3. ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร/วิพากษ์หลักสูตร 
4. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรดําเนินการกลั่นกรองหลักสูตร 
5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อ คณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อพิจารณา 
6. คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อ สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
7. เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 
120 วัน 
ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2558 ดําเนินงานตามหลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (5ปี) หลักสูตร
ปรับปรุงปี 25560 และเตรียมพร้อมในการปรับปรุงดังน้ี  
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตร พบว่าหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว  จะครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตร 2560  
2. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย คณะกรรมการประจําหลักสูตร และ
ผู้ใช้บัณฑิต 
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อต้ังกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อจัดทํา 
มคอ.2 และแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
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เพื่อดาเนินการวิพากษ์ (ร่าง)หลักสูตร และปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรให้สมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560  
สรุปผลการดําเนินงาน 
ในการพัฒนาหลักสูตร พบว่าหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2556 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
แขนงการจัดการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากเกินไป และไม่เน้นในวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ัน  ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมรายวิชาใน
แขนงวิชาชีพในด้านมัคคุเทศก์ และ ภาษาอังกฤษ ให้มากข้ึน โดยเน้นท้ังภาคทฤษฏีและปฎิบัติ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 
การประเมินกระบวนการ 
จากผลการดําเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ข้ันตอนท่ี 6 การนาเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการล่าช้า จึงควรปรับเปลี่ยนข้ันตอนกระบวนการข้ันตอนท่ี 6 เป็นดังน้ี 
การปรับปรุงกระบวนการดังนี ้
ปรับข้ันตอนท่ี 6 ของเดิมคือ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตรล่าช้า 
ซึ่งในการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้แต่งต้ักรรมการติดตามและกํากับการ
ดําเนินการเพื่อนําไปใช้ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ........3..... คะแนน 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน  
จากการดําเนินงานปี 2557 การกําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาไม่เป็นไปอย่างมีระบบ 
ดังน้ันในปี 2558 ทางหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงมีแผนการด าเนินงานดังนี้ระบบและ
กลไกการจัดผู้สอนโดย 
1.ประชุมตรวจสอบรายวิชาจากแผนการเรียนตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดผู้สอน 
3. คณะกรรมการหลักสูตรดําเนินการจัดตารางสอน 
4. คณะจัดทาคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอน 
5. สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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1.คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประชุมตรวจสอบรายวิชาจากแผนการเรียนตามรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และ 2/2558  
2.พิจารณากําหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และผลงานทาง
วิชาการ หรือประสบการณ์การทางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาน้ันๆ และบางรายวิชาจะเชิญผู้เช่ียวชาญ
มาเป็นวิทยากรในการสอน ยกตัวอย่างเช่นในรายวิชาธุรกิจการบินได้มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจการขายต๋ัวเครื่องบินมาทําการบรรยายพร้อมฝึกให้นักศึกษาเข้าสู่โปรแกรมการ
จองต๋ัวเครื่องบิน จากน้ันมอบหมายอาจารย์ผู้สอนให้ทราบถึงรายวิชาท่ีได้รับมอบหมาย  
3.ดําเนินการจัดตารางสอนเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนจองรายวิชาทางออนไลน์  
4.คณะจัดทําคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบถึงภาระงานสอนคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานปัญหาทางและหาแนวทางแก้ไขตามลาดับ  
5.สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2558 สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามแผนการเรียน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้างต้น และมีภาระการสอนให้
ใกล้เคียงกัน 
มีการประเมินกระบวนการดังนี ้
จากผลการดําเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่าเกิดปัญหาข้ึนในข้ันตอนท่ี 2  เน่ืองจาก
เกิดความไม่เท่าเทียมกันในจํานวนคาบท่ีสอนจึงเห็นสมควรปรับเพิ่มขั้นตอนกระบวนการ ขั้นที่ 2 
ดังนี ้
ปรับข้ันตอนท่ี 2 จากเดิม โดยเพิ่มการจดบันทึกจํานวนช่ัวโมงของอาจารย์ผู้สอนเร่ิมจากปี
การศึกษา 2558 เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมลําีในจํานวนช่ัวโมงภาระงาน ซึ่งในการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีมติเห็นสมควรนําไปใช้ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
จากการดําเนินงานปี 2557 การกํากับติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ 4 และการจัดการเรียนการ
สอน ไม่เป็นไปอย่างมีระบบท่ีดี ดังน้ันในปี 2558 ทางสาขาฯจึงมีแผนการด าเนินงานดังนี ้
1. ติดตาม มคอ.3-4 จากอาจารย์ผู้สอน 

2.กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรู้ตาม มคอ3-4 

3.นํา มคอ.3-4 ส่งไปยัง สวท.  
4.ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
มีการด าเนินงาน ดังนี ้
 1.ประธานหลักสูตรติดตาม มคอ .3-4 จากอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน โดยมคอ .3 ต้องนําส่งก่อนเปิด
ภาคการศึกษา  
2. กรรมการประจําหลักสูตร นํา มคอ 3-4 มาตรวจสอบว่าครบตามรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาน้ันๆ  
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3. หัวหน้าสาขาฯนํา มคอ . 3-4 ท่ีดําเนินการจัดทําเรียบร้อยส่งไปยัง สวท . และให้อาจารย์ประจํา
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

มีการประเมินกระบวนการดังนี ้ 
หลังจากมีการจัดการเรียนการสอนแล้วคณะกรรมการหลักสูตรมีการตรวจพบว่าข้ันตอนท่ี 1 ยังไม่
มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเชิงคุณภาพเช่น รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ      
มัคคุเทศกฺ์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ มัคคุเทศก์ การท่องเท่ียวอาเซียน ยังมีการจัดการเรียนการสอนท่ีไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนั้นหลักสูตรวิชาการท่องเที่ยวจึงปรับขั้นตอนในการ
ด าเนินงานปี 2559 ดังนี ้
1.ปรับการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยสาขาวิชาได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และเห มาะสม ของ 
มคอ. 3-4 ท้ังในเร่ือง การเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายในรายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชา  มีการปรับกระบวนการการจัดทํา มอค. 3-4 ใหม่ คือ กรรมการบริหารหลักสูตรต้องทํา
การ  พิจารณา มคอ . 3-4 ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาโดยท่ี
แผนการสอนและวิธีการสอนในแต่ละสัปดาห์ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และคําอธิบาย
รายวิชา ต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและเน้ือหารายวิชามีความ
เหมาะสมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.แจ้งผลการตรวจสอบ มคอ. 3-4 ให้ผู้สอนทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุงพร้อมนําส่งให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนนําไปทําการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 
 
 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จากการดําเนินงานปี 2557 การจัดการเรียนการสอนบางวิชาไม่สอดคล้องกับการบูรณาการในด้าน
ต่างๆ ดังน้ันในปี 2558 ทางสาขาฯจึงมีแผนการด าเนินงานดังนี้  
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ดําเนินการจัดทําโครงการประจําปี 2558 และกําหนดงบประมาณ 
3. นําโครงการเสนอ ไปยังคณะฯตามลาดับ 
4. ดําเนินการจัดโครงการ 
5. ประเมินและสรุปผลโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
 1.คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับการเลือกและกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อ
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โครงการท่ีเกี่ยวกับการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยทางสาขาวิชาการท่องเท่ียวได้กําหนดโครงการและนํานักศึกษาเป็นผู้ช่วย
วิทยากรและร่วมโครงการ ดังน้ี 
1.1โครงการบริการวิชาการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี อ . ทองผาภูมิ ซึ่งเป็นการบูร
ณาการ การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.2โครงการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ คณะศิลปศาสตร์ มท
ร.พระนคร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม  
1.3โครงการบูรณการความร่วมมือพัฒนาอรรถลักษณ์แหล่งโบราณสถาน พระธาตุบังพวน จังหวัด
หนองคายซึ่งเป็นการบูรณาการ การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
1.4 โครงการเปิดโลกท่องเท่ียว ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการ
วิจัย  
2. ดําเนินการจัดทําโครงการประจําปี 2558 และกําหนดงบประมาณโดยกําหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนเสนอของบประมาณ 
3. นําโครงการเสนอ ไปยังคณะฯตามลาดับและติดตามผล 
4. ดําเนินการจัดโครงการโดยโครงการบริการวิชาการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี อ . 
ทองผาภูมิ จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 4-6 เดือนมีนาคม 2559 โครงการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ทั้งภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนครจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 19 เดือนมกราคม 
2559  
โครงการบูรณการความร่วมมือพัฒนาอรรถลักษณ์แหล่งโบราณสถาน พระธาตุบังพวน จังหวัด
หนองคายจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 15-17เดือนธันวาคม 2558  
1.4 โครงการเปิดโลกท่องเท่ียว ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนครจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 13 เดือน
กุมภาพันธ์ 2559  
5. ประเมินและสรุปผลโครงการการท่ีจัดการการสอน ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามระบบและกลไกข้างต้น มีการ
ประเมินกระบวนการดังนี ้
จากผลการดาเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ข้ันตอนท่ี 4 เกดิปัญหาในด้านการ
กําหนดวันจัดกิจกรรมซึ่งไม่ตรงกับวันท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนเกิดความล่าช้า จึงควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการขั้นตอน ดังนี ้
1.ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรมีมติเห็นสมควรมีมาตรการชัดเจนในการกําหนดวันจัดกิจกรรม
ให้ตรงกบัท่ีกําหนดไว้และนําไปใช้ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
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ผลการประเมินตนเอง  :  .....3....... คะแนน 
 

เหตุผล : ....เนื่องจากหลักสูตรมีแผนการด าเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
แก้ไขเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินผู้เรียน 

(ตัวบ่งชี้ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 
จากการดําเนินงานปี 2557 ข้ันตอนการประเมินผลการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามลําดับข้ันตอนดังน้ัน
ในปี 2558 ทางสาขาฯจึงมีแผนการด าเนินงานดังนี้ระบบและกลไกดังนี ้
1. คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. คณะกรรมประจาหลักสูตรมอบหมายรายวิชาให้ผู้สอนกาหนดการประเมิน 
3. คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนตามรายวิชา สรุปผลจากการ
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ประเมินผลการเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจาหลักสูตรวางแผนเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้สอนกาหนดการประเมินผู้เรียนท้ังการทดสอบท่ีเป็นอัตนัยและปรนัย ข้อสอบทฤษฏี 
ข้อสอบปฏิบัติ ข้อสอบปากเปล่า ประเมินทักษะผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนตามรายวิชา สรุปผลจากการ
ประเมินผลการเรียน โดยกาหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน
ให้สอดคล้องกับมคอ. 2 มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 
สรุปผลการด าเนินงานดังนี ้
รายวิชาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาการท่องเท่ียวทุกวิชา กําหนดเกณฑ์การประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท้ัง 6 ด้าน ซึ่งแต่ละรายวิชามีการประเมินผู้เรียน ในรูปแบบต่างๆ 
ข้างต้น และกาหนดวิธีการให้สอดคล้องกับ มคอ 2 มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 
การประเมินกระบวนการดังนี ้
จากผลการดาเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ข้ันตอนท่ี 2 ไม่ชัดเจน ทําให้เกณฑ์
การประเมินของอาจารย์แต่ละท่านไม่คลอบคลุมท้ัง 6 ด้าน จึงควรปรับเปลี่ยนข้ันตอนกระบวนการ
ข้ันตอนท่ี 2 เป็นดังน้ีการปรับปรุงกระบวนการดังนี ้
ปรับข้ันตอนท่ี 2 จากเดิม โดยอาจารย์ผู้สอนควรกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้คลอบคลุมท้ัง 6 
ด้าน ซึ่งในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรมีมติเห็นสมควรนาไปใช้ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  .......3...... คะแนน 
 

เหตุผล : ............เนื่องจากหลักสูตรมีแผนการด าเนินงาน มีแนวทางปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการและแนวทางใน
การแก้ไขเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา....... 

 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ ✓ เป็นไปตามเกณฑ ์

✗ ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง 1. การประชุมการวางแผนดําเนินงานหลักสูตร  ✓ 
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น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน จํานวนท้ังสิ้น 6 ครัง้  
ดังน้ี 

- ครั้งท่ี 1  การประชุมวางแผนการดําเนินงานหลักสูตร  
เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558  มีอาจารย์ประจําหลักสูตร
เข้าร่วม  จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็น
สําคัญคือวาระท่ี 1 เร่ืองส่งมคอ.3 วาระท่ี 2 การวางแผน
การเก็บเส้นทางบัตรมัคคุเทศก์  

- ครั้งท่ี 2  การประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงาน
หลักสูตร เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม  จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็นสําคัญคือ วาระที่ 1 เร่ือง
การติดตามการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 

- ครั้งท่ี 3  การประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงาน
หลักสูตร เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม  จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็นสําคัญคือ วาระที่ 1 เร่ือง
พิจารณานักศึกษาท่ีมีคะแนนสะสมในระดับตํ่า 

- ครั้งท่ี 4 การประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตรเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม  จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็นสําคัญคือ วาระที่ 1 เร่ือง 
บันทึกมคอ.5 และวาระท่ี 2 การเตรียมความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียน 

 

- ครั้งท่ี 5  การประชุมติดตามการดําเนินงานหลักสูตร  
เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2559  มีอาจารย์ประจําหลักสตูร
เข้าร่วม  จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็น
สําคัญคือวาระท่ี 1 การติดตามการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา 

 

- ครั้งท่ี 6  การประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงาน
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หลักสูตร   เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม  จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็นสําคัญคือ วาระที่ 1  เร่ือง
พิจารณานักศึกษาท่ีมีคะแนนสะสมในระดับตํ่า 
 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 

✓ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ.4   ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 27 วิชา  
เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

และภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 31 วิชา  
ก่อนการเปิดภาคการศึกษา 2  สัปดาห์ครบทุกรายวิชา  เมื่อ
วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 
 

✓ 

4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

4. หลักสูตรได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จํานวน 27วิชา เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559 
 
และภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 31 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  
เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

✓ 

5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5. หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 และจัดส่งเมื่อวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2559 แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

✓ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ 6.  -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 27 รายวิชา และมี ✗ 
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นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 15 รายวิชา 
  -ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 31 รายวิชา และมีรายวิชา
ที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 15 รายวิชา 
  รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 25 
ของรายวิชาท้ังหมด 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการดําเนินงานใน มคอ.7
ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

อาจารย์ผู้สอนควรนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

 การพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ใน มคอ.7 ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ในสาขานําแผนการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการรายงานในมคอ.7 ปี
การศึกษา 2557 ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.5 ของแต่รายวิชา 
 

✓ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน 
 

    
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่  
 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน..5.คน และได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน..4 คน 
-การสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมการศึกษาในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์  
อ.ศิริรัตน์  ขานทอง 

-DASTA Community-Based Tourism ตอน รวมพลค้น
ตลาด CBT 

-Tourism Management Training Program 

✓ 
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อ.ปภาดา สืบพลาย 

อ.ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม 

อ.สุนทรี   สุวรรณสมบูรณ์ 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

   
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ....3.75.. คะแนน  

✓ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ย ....4.39.. คะแนน 

✓ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี  10 KPI 
จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 

  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5   

จํานวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีท่ีดําเนินการผ่าน  9 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในปีน้ี  90 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  4.50 คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
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5.1 - 01  

5.2 - 01  

5.3 - 01  

5.4 - 01 รายงานการประชุม 

5.4 - 02 มคอ.2 

5.4 - 03 ปฏิทินการส่งมคอ.3-7 ปีการศึกษา 2558 

5.4 - 07 มคอ.5 

5.4 - 09 เอกสารการเข้ารับการอบรม 

5.4 - 11 หลักฐานสรุปความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการ ท่องเท่ียว(กรณี
นักศึกษา) 

5.4 - 12 หลักฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารหลักสูตร 
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ในอนาคต 

อาจารย์ประจําหลักสูตรยังขาด
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก 

มีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นต่อของ
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทําให้ผลิต
นักศึกษาไม่ครบตามจํานวนท่ีรับเข้า 
และมีผลกระทบต่อเน้ือหาวิชาการและ
ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับนักศึกษา
อาจได้รับความรู้ที่ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ 

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมาทํา
หน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวนครั้งของการพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพยังอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง 

มีผลกระทบต่อเน้ือหาวิชาการและ
ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับนักศึกษา
อาจได้รับความรู้และฝึกประสบการณ์ที่
ไม่ตรงตามการปฏิบัติงานจริงในสาย
วิชาชีพ 
 

1. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรออกฝึก
ปฎิบัติงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง 
2. จัดให้มีการอบรมหรือดูงานใน
สถานศึกษาอื่นทั้งในหรือต่างประเทศ
เพื่อน าข้อดีของสถาบันอื่นๆมาปรับใช้
ในสาขาฯ 

ในบางรายวิชายังไม่สอดคล้องต่อ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่งเน้น
ให้นักศึกษามีทักษะท่ีดีในด้าน
การอ่าน การเขียน 
คณิตศาสตร์ การคิดแบบ
วิเคราะห์ การส่ือสาร การ
ร่วมมือ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
รวมถึงทักษะชีวิต และอาชีพ 
และคล่องแคล่วในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพของ
นักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 
 

1. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และ
ปรับเปลี่ยนบางรายวิชาในกรณีที่
รายวิชานั้นไม่สอดคล้องต่อการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. ปรับเปลี่ยนบางรายวิชาในกรณีที่

รายวิชานั้นไม่สอดคล้องต่อการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต หรือ
รายวิชาที่มีการซ้ าซ้อนกันเช่นใน
รายวิชาจิตวิทยาบริการและรายวิชา
การพัฒนาบุคลิคภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

-ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 

เพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จัดทาระบบและ

กลไกการดําเนินงานต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงาน 

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผน ในการจัดหาส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู้โดยให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และมอบหมายอาจารย์

ให้สารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการ 

2. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร วิเคราะห์ความจําเป็นต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ และดําเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ได้มาซึ่งส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และของบประมาณสําหรับการซ่อมแซมส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู ้

3. หลักสูตรจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้/การซ่อมบารุง ตามท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณโดยคณะฯจัดให้บริการ เมื่อส้ินสุดการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ตามแผน หลักสูตรมอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมระเบียบวิธีการใช้

เครื่องมือแก่อาจารย์ประจํารายวิชาในการจัดการเรียนการสอน 

4. เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้ใช้จากอาจารย์และนักศึกษา จัดทํารายงานเสนอท่ีประชุมหลักสูตร  

5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

1.คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนเสนอจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจําปี
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งบประมาณ 2559 จํานวน 2 รายการ ดังนี ้

1.1รถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีนั่ง 1 คัน เพื่อสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติในรายวิชา

งานมัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจนําเท่ียว ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ และกิจกรรมเก็บเส้นทางเพื่อขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์สีบรอนส์เงิน 

 1.2คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบการจองต๋ัวเครื่องบิน 35 เครื่อง เพื่อฝึก

ปฏิบัติในรายวิชาสารสนเทศน์เพื่อการท่องเท่ียว และรายวิชาธุรกิจการบิน 

นอกจากนี้คณะฯ มีความพร้อมด้านห้องเรียน หนังสือ ตํารา และการสืบค้น

ผ่านฐานข้อมูลโดยมีศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุดซึ่งใช้ร่วมกันกับคณะ

บริหารธุรกิจให้บริการหนังสือตําราวารสารส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลท่ี

จะสืบค้น คณะฯยังจัดบริการส่ือการสอนอื่นเพื่อประกอบการสอน เช่น เครื่อง

มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น 

2.ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร วิเคราะห์ความจําเป็นต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ และดําเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ได้มาซึ่งส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และของบประมาณสําหรับการซ่อมแซมส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้นั้น 

3. จากการดําเนินงาน พบว่า ตามท่ีหลักสูตรขอรับการจัดสรรงบประมาณโดย

คณะฯจัดให้บริการนั้น คณะฯไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากคณะฯมีงบประมาณ

ไม่พอเพียงต่อการจัดสรร ประกอบกับการจัดซื้อรถปรับอากาศนั้นอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณในการซ่อมบํารุง  

4. เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้ใช้จากอาจารย์และนักศึกษา จัดทํารายงานเสนอท่ีประชุมหลักสูตร  

5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
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จากผลการดาเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ขั้นตอนที่ 2 ไม่

ชัดเจน คือยังไม่มีการพิจารณาลําดับความสําคัญของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ท าให้เกิดความสับสนจึงไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามต้องการ จึงควร

ปรับเปล่ียนกระบวนการและข้ันตอนที่ 2 เป็นดังนี้ 

1. พิจารณาลําดับความสําคัญของส่ิงสนับสนุนดังกล่าว  

2. พิจารณาความคุ้มค่าในส่ิงท่ีเสนอของบประมาณ  

3. พิจารณาความเหมาะสมด้านราคาของครุภัณฑ์ท่ีเสนอขอ  

 

-จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 

ผลการดาเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการท่องเท่ียวมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  

1.มีห้องเรียนห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีดีแก่นักศึกษา โดย  
  1.1 หลักสูตรวิชาการท่องเทียวมีห้องบรรยายจํานวน 9 ห้อง (1113, 1114, 
1115, 1116, 3106, 3301, 3302, 3401, 3402)  
 1.2 ห้องปฏิบัตการทางภาษาจํานวน 2 ห้อง (1110, 1111)  
 1.3 ห้องเรียนรวมจํานวน 1 ห้อง (1200)  
 1.4 ห้องประชุมจํานวน 2 ห้อง (ห้องประชุมอาภากรและห้อง 1104)  
 #ทุกห้องสามารถเช่ือมต่อระบบอินเติร์เน็ตได้# 
2. มีห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 
 2.1 ศูนย์พณิชยการพระนครมีห้องสมุดกลาง 1 แห่ง ภายในให้บริการและ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยมีบริการให้ยืมหนังสือ บริการปริญญา
นิพนธ์ วารสารทางวิชาการและระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ 
e-library สําหรับการจัดหาหนังสือต่างๆทางแผนกห้องสมุดให้อาจารย์ได้มี
โอกาสคัดเลือกหนังสือท่ีมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย หลักสูตร
วิชาการท่องเท่ียวเสนอช่ือหนังสือต่อคณะเพื่อการมีร่วมในการจัดหาทรัพยากร
ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษานอกจากนี้ทางห้องสมุดยังได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องสมุด ภายใน
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ห้องสมุด ได้มีการจัดสรรพื้นท่ี เป็นห้อง Meeting Room จํานวน 2 ห้อง ไว้
บริการแก่ นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อใช้ในการพบปะพูดคุยในงานวิชาการ
ต่างๆ 
2.2มีศูนย์วิทยบริการเพื่อบริการแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบ
เครือข่ายซึ่งประกอบด้วยการบริการส่งบทความวารสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และการบริการการเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  และมีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายเช่น 
ระบบ Speed ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรให้
ความรู้และแจกคู่มือการใช้บริการต่างๆ        
3.มีบริการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและจุดเช่ือมต่อ 
  อินเตอร์เน็ตในแบบระบบไร้สาย  
3.1คณะศิลปศาสตร์มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลและทําธุรกรรมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
จํานวน 5 เครื่องให้บริการณ. หน้าอาคาร 1    
 3.2 มีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในแบบระบบไร้สายครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีของวิทยา
เขตฯซึ่งครอบคลุมไปถึง 2 คณะ และทุกหน่วยงานใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 3.3มีระบบบรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีโดยติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ตามอาคารต่าง ๆ 
    
4. การจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยคณะศิลปศาสตร์จัด
ให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกสะดวกต่างๆ เป็นภาพรวม เพื่อให้หน่วยงาน
ได้ใช้บริการร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านระบบงานทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนผ่านเครือข่าย หน้าเว็บไซต์ระบบงาน โดยนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์และสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย ตารางเรียน ตารางสอบ 
และผลการเรียนได้ในระบบงานทะเบียนออนไลน์ ควบคุมดูแลโดยงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน     
 

-  ด้านกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีดังน้ี  

ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ด้านเอกสารประกอบการเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82 ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านความพร้อมของห้องบรรยาย ห้องฝึก
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ปฏิบัติทางภาษาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเกือบดี
เนื่องจากคณะมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
ในด้านอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.08 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและคณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณา
แล้วว่านักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวยังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจนํา
เท่ียว ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว ภาษาอังกษเพื่องานมัคคุเทศก์ 
สารสนเทศน์เพื่อการท่องเท่ียว และรายวิชาธุรกิจการบิน และกิจกรรมเก็บ
เส้นทางเพื่อขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
ดังนั้นหลักสูตรมีกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยังขาดดังนี ้
    1. พิจารณาเสนอขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยังขาด 

 2. กําหนดงบประมาณการขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอต่อคณะ 

 3.รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

หลักสูตรน ากระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้้างต้นไปสู่การปฏิบัติ
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแล้วว่าส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยัง

ขาด ได้แก่  

 1.1รถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีนั่ง 1 คัน เพื่อสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติในรายวิชา

งานมัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจนําเท่ียว ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว ภาษา

อังกษเพื่องานมัคคุเทศก์ และกิจกรรมเก็บเส้นทางเพื่อขอใบอนุญาติประกอบ

วิชาชีพมัคคุเทศก์สีบรอนส์เงิน 

 1.2คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบการจองต๋ัวเครื่องบิน 35 เครื่อง เพื่อฝึก

ปฏิบัติในรายวิชาสารสนเทศน์เพื่อการท่องเท่ียว และรายวิชาธุรกิจการบิน 

2. หลักสูตรเสนอของบประมาณส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ข้างต้นโดยจัดทํา 

หนังสือเสนอของบประมาณ และรอการพิจารณาผล 

3. หลักสูตรรับแจ้งจากคณะว่าไม่ได้รับอนุมัติตามท่ีเสนอขอ 
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จากกระบวนการขอส่ิงสนับสนุนปี 2558 ผลท่ีได้รับไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

เนื่องจากงบประมาณท่ีเสนอขอมีราคาสูงและคณะเกรงว่าจะมีปัญหาในด้าน

งบประมาณกาซ่อมบํารุง หลักสูตรฯมีการประเมินกระบวนการพบว่า 

ขั้นตอนท่ี2 คือการกําหนดงบประมาณการขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอ

ต่อคณะไม่เหมาะสมจึงลงมติมีแนวทางเปลี่ยนแปลงในปี 2559 ดังนี้ 

1. พิจารณาลําดับความสําคัญ โดยคณะกรรมการหลักสูตรมีมติร่วมกันว่าควร

เสนอขอคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบการจองต๋ัวเครื่องบิน 35 เครื่อง 

เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติในรายวิชาสารสนเทศน์เพื่อการท่องเท่ียว และ

รายวิชาธุรกิจการบิน  

2. พิจารณาความคุ้มค่าในส่ิงท่ีเสนอขอมีงบประมาณโดยร่วมกันลงมติให้คณะฯ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างรถปรับอากาศเนื่องจาก 

การจัดซื้อรถปรับอากาศอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณในการซ่อมบํารุง

และการจ้างพนักงานขับรถ  

3. พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอขอโดยทบทวนงบประมาณ

ในการขอว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ 
    

  
 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ......3...... คะแนน  

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 รายงานการขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เสนอต่อฝ่ายแผน 
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6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้ประเมินพบว่าหลักสูตรมีคุณภาพท่ี
ดีแต่การเขียนรายงานเอกสารของ
อาจารย์ในสาขาเช่นมคอ.3,5,7 และ
รายงานสรุปคุณภาพหลักสูตรยังไม่
สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน ประชุมแก้ไขข้อผิดพลาดในงาน
เอกสาร และส่งเสริมอาจารย์ใน
สาขาวิชาเข้าอบรมการเขียน
รายงานคุณภาพหลักสูตร เพื่อ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนใน
รายงานปีถัดไป 

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
การประเมิน (รายงานตามปีท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผู้สําเร็จการศึกษาเห็นว่าหลักสูตรท่ีใช้ทําการสอนตรง
ตามความต้องการวิชาชีพ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี แต่ควรมีการปรับปรุงให้ทัน
ยุคสมัยไปเรื่อยๆ 
 

คณาจารย์เห็นว่าผลประเมินสามารถสะท้อนความสําเร็จ
ของหลักสูตรได้ จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรในครั้ง
ต่อไปให้ทันสมัยมากข้ึน  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษา
แนวโน้มการท่องเท่ียวของโลกและนํามาปรับในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สําเร็จ
การศึกษา 
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6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจกับความรู้ความสามารถของบัณฑิต 
คะแนน 4.39 ซึ่งสะท้อนได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพในระดับ
ดี  
 

คณาจารย์เห็นว่าผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตสามารถบ่ง
บอกความต้องการของตลาดแรงงานได้ จึงควรพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 

ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไปควรพิจารณาความ
ต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด 

 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ป ี
 

ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในสถาบันท่ีกระทบต่อหลักสูตร ยกเว้นกรณีมีการ
ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับมาเป็น
แบบเดิม คือ เปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน  
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้ามี) 

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อคุณภาพของแรงงานในอนาคต ต้องมี
การเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
และปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีปัจจุบัน  

- ตลาดแรงงานท่ีต้องการผู้มีทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย เช่น ความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศมากกว่าหนี่งภาษา หลักสูตรการเรียนการสอนต้อง
ปรับปรุงให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีผู้เรียนสามารถนําไปใช้
งานได้จริง และเป็นภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 

 
 
 



ระดับปริญญาตร ี                

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว       คณะศิลปศาสตร์    มทร.พระนคร                    ปีการศึกษา 2558                         

 

79 

 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การเสนอของบประมาณ
จัดซ้ือรถบัสปรับอากาศ 
50 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 

13 ตัวบ่งชี ้

มกราคม 2558 กรรมการประจ า
หลักสูตร 

 จากกระบวนการขอส่ิงสนับสนุนปี 

2557 ผลท่ีได้รับไม่เป็นไปตามแผนท่ี

วางไว้ เนื่องจากคณะฯ มีงบประมาณ

ไม่พอเพียงต่อการจัดสรร ประกอบ

กับการจัดซื้อรถปรับอากาศนั้นอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณใน

การซ่อมบํารุง 

 

การเสนอของบประมาณ

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อม

โปรแกรมระบบการจอง

ต๋ัวเครื่องบิน 35 เครื่อง 

เพื่อฝึกปฏิบัติในรายวิชา

สารสนเทศเพื่อการ

ท่องเท่ียว และรายวิชา

ธุรกิจการบิน 

มกราคม 2558 หัวหน้าสาขาวิชา จากกระบวนการขอส่ิงสนับสนุนปี 

2557 ผลท่ีได้รับไม่เป็นไปตามแผนท่ี

วางไว้ เนื่องจากคณะฯ มีงบประมาณ

ไม่พอเพียงต่อการจัดสรร 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
     1.1 คงสภาพจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
     1.2 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ปรับเปลี่ยนและเพิ่มในรายวิชาแกนกรณีที่รายวิชานั้นไม่สอดคล้อง 
          ต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นเพิ่มเติม 

          รายวิชามัคคุเทศก์ให้มี1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฎิบัติมากข้ึน  
     1.3 ปรับเปลี่ยนบางรายวิชาในรายวิชาเลือกกรณีที่รายวิชานั้นไม่สอดคล้องต่อการส่งเสริมและ 

          พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในแขนงวิชาชีพ เช่นปรับเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 

          หรือวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)       

              2.1 ปรับเปลี่ยนบางรายวิชาในกรณีที่รายวิชานั้นไม่สอดคล้องต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

                   นักศึกษาในด้านการฝึกวิชาชีพ เช่นปรับรายวิชาจิตวิทยาบริการ การพัฒนาบุคลิคภาพ 
หรือ 

                   เทคนิคการถ่ายภาพออกและเพิ่มรายวิชามัคคุเทศก์ 2 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน หรือ 

                   วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 

      2.2 ปรับวิธีประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยให้นักศึกษาสอบภาคปฎิบัติในรายวิชางานมัค 

                   คุเทศก์ และวิชาภษาาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ในขณะน านักศึกษาเก็บเส้นทางการท่อง 

                   เที่ยวตามมาตรฐานการขอใบอนุญาติเป็นผู้น าเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 1. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรออกฝึกปฎบิัติงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
    โดยตรง 
2. จัดให้มีการอบรมหรือดูงานในสถานศึกษาอื่นทั้งในหรือต่างประเทศเพื่อน าข้อดีของสถาบันอื่นๆมา 
   ปรับใช้กับสาขาฯ 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา .......2559........ 
แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2560 มิถุนายน2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

เปลี่ยนรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ตุลาคม 2559 
 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 

เขียนโครงการของบประมาณในการสนับสนุน

ขอสีีิงท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้แก่

คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบการจองต๋ัว

เครื่องบิน 

มกราคม 2560 
 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล :  

ต าแหน่ง รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

1. ประธานหลักสูตร นางสาวใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม   

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางสาวนนท์ณพร กิติศรีปัญญา   

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางสาวนิตินันท์ ศรีสุวรรณ   

4. อาจารย์ประจําหลักสูตร นางสาวศิริรัตน์ ขานทอง   

5. อาจารย์ประจําหลักสูตร นายญาณาธรณ์  เธียรถาวร    

เห็นชอบโดย : 

ต าแหน่ง รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

หัวหน้าสาขาวิชา นางสาวนนท์ณพร กิติศรีปัญญา   

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี

วัชระ โพธิสรณ์ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร 

 2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ . ผ่าน/ไม่ผ่าน 

(ระบุข้อมูลหากไม่ผ่าน) 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ค่าเฉล่ีย 

4.39 

4.39 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี (ระดับปริญญาตร)ี 

ร้อยละ....... 
87.04 

4.35 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 4.37 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา - 3 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - 3 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - 3 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - 3 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - 2.22 

- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ...0.... 0 

- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ
...20.... 

1.67 

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ
....24... 

5 

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย์ - 4 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
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5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - 3 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3 

5.3 การประเมินผู้เรียน - 3 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ
..90..... 

4.5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้  3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00 

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 
3.34 

 
 

 

องค์ประกอบที ่
 

 

คะแนน 

ผ่าน 
 

 

I 
 

 

P 
 

 

O 
 

 

คะแนน 

เฉลี่ย 
 

ผลประเมนิ 
0.01-2.00 
ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 
ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 
ระดับคุณภาพดีมาก 
 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.37 4.37 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทกุตัวบง่ชี้ 3.07 - - 3.07 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 ที ่2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.03 3.38 4.37 3.34 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก   
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จากการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว  “ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร และมีจํานวน 13 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก(องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4,5,6 ) มีจํานวน 
3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3,6 ) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ 
 

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.  

2.  

3.  

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  

2.  

3.  

 


