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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมใน

การบูรณาการเชิงประยุกต์ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ

สามารถวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรทางด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม การอนุรักษ์

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความรู้ทางวิชาชีพด้านโรงแรม ธุรกิจบริการ การส่ือสารภาษาต่างประเทศ  

1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการทํางานร่วมกับบุคคลต่างๆในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม และ

สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 

1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม ความรับผิดชอบและทัศนคติ บุคลิกภาพ และจิตบริการท่ีดี ต่องานโรงแรม

และการบริการ 
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การประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขวิชาการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2556) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 
2558  มีผลการดําเนินงาน “ได้มาตรฐาน”/ “ไม่ได้มาตรฐาน”  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  ( 3.34 คะแนน)  
 

2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

1 การกํากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผา่น หลักสูตรได้/ไม่ได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.37 4.37  
3 นักศึกษา 3.00 - - 3.00  
4 อาจารย์ 3.07 - - 3.07  
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

3.00 3.50 - 3.38 
 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00   
รวม 3.03 3.38 4.37   

ผลการประเมิน      
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัว
บ่งช้ี) พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิชาการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. /ถถุ) “ผ่าน/ไม่ผ่าน”  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี จํานวน .13 องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 1) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดั บดี  (องค์ประกอบท่ี 4,5) และมี
จํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี 3,6 )  
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3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.  

2.  

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  

2.  
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รหัสหลักสูตร :  .......2548194110210743...... 
ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 

ระดับ : ………ปริญญาตร…ี…… 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีเข้าทํางาน 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีลาออก 

1   
 

นายพัลลพ  หามะล ิ ปริญญาโท 16/7/2551  

2  นายภูมิพัตน์   ทองคํา ปริญญาโท 6/7/2555  

3  นางกรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย ปริญญาโท 16/10/2549  

4  นางสาวหทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ ปริญญาโท 11/6/2536  

5  นางสาวสุนันทา  ชูตินันท์ ปริญญาเอก 17/8/2555  

 

มีการปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตร 

 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เน่ืองจากครบรอบการปรับหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/56     
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2556 

สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 
 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1  นายพัลลพ  หามะล ิ ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 

ปีท่ีจบ : 2551 

ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาท่ีจบ : การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ช่ือสถาบันท่ีจบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) :พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การทําการสอน : 8ปี 
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2  นายภูมิพัฒน์ ทองคํา ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท  
ปีท่ีจบ : 2555 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาท่ีจบ : การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ช่ือสถาบันท่ีจบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ที่ทําการสอน : 4 ปี 
 

3  นางสาวสุนันทา  ชูตินันท์ ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาเอก 

ปีท่ีจบ : 2552 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาท่ีจบ : Architectural Heritage Management 
and Tourism 

ช่ือสถาบันท่ีจบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์สอน : 15 ปี 
 

4  นางกรรณิการ์ บูรพาพิ ชิต
ภัย 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 

ปีท่ีจบ : 2549 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาท่ีจบ : การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม 

ช่ือสถาบันท่ีจบ :มหาวิทยาลัยสยาม 

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ที่ทําการสอน : 10 ปี 

5  นางสาวหทัยรัตน์  ปัทมา
วิวัฒน์ 

ระดับการศึกษามี่จบ : ปริญญาโท 

ปีท่ีจบ : 2547 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาท่ีจบ : คหกรรมศาสตร์ศึกษา 

ช่ือสถาบันท่ีจบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท : ข้าราชการ 

ประสบการณ์ทําการสอน : 22 ปี 
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3. อาจารย์ผู้สอน      
 ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

1  นายพัลลพ หามะล ิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

2  นายภูมิพัฒน์ ทองคํา ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

3  นางสาวสุนันทา ชูตินันท์ ปรด.( Architectural Heritage 
Management and Tourism  

4  นางกรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย บธ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

5  นางสาวหทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ ศศม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา 

6  นางสุภาวดี พุ่มไสว บธ.ม. การจัดการ 

7  นางสาววารีรัตน์ ทิพวารี อม. ภาษาอังกฤษศึกษา 

8  นางวิไลลัษณ์  ตางาม ค.ม. การสอนภาษาไทย 

9  นางสาวสุรภา  ตันติวิทยมาศ ค,ม, จิตวิทยาการศึกษา 

10     ผศ.  จิรภัทร  ตันติทวีกุล ค.ม. พลศึกษา 

11  นางสาว  ศิริรัตน์  ขานทอง ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

12     ผศ. สลักจิต  พุกจรูญ วท.ม. พันธุศาสตร์ 
13  นางเพ็ญพิมล  ทุมประเสน กษ.ม. ภาษาไทย 

14     ผศ.   ภคพนธ์  ศาลาทอง ปรด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม 

15        นางสุทธิมา  วันเพ็ง ศศม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

16    นางสาวสุธีการนต์  มีชํานาญ ศศม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

17    นายพงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสูง ค,ด, การศึกษานอกโรงเรียน 

18    นายขจรศักด์ิ  บํารุงสินมั่น วท.ม. คณิตศาสตร์ 
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1    

2    
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4. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ที่อยู่  86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา  
                                               เขตดุสิต  กทม. 10300 

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

(☑ ผ่านเกณฑ์/⌧ ไม่ผ่านเกณฑ)์ 
ผลการด าเนินงาน 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ 
(กรณีที่หลักสูตรหลักสูตร ป .ตรี มีแขนงวิชา กําหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชาโดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา) 

2  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก 1 คน , ปริญญาโท 4 คน 

มีตําแหน่งทางวิชาการ : ผศ.  - คน , รศ. - คน ,  
ศ. - คน 

ซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 เมื่อ
วันท่ี 23 มกราคม 2551 สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที 8 เมษายน 2551 และมีการปรับปรุงหลักสูตรเน่ืองจากครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
3/56  เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2556 สกอ.รับทราบ เมื่อวันท่ี  23 
ธันวาคม 2556 และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี 2560 

 

สรุปผลการประเมิน     ⬜ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร      ⬜ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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หลักฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 

1.  เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

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

การประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (2556) สกอ. ประทับตรารับทราบ 

1.1 - 02 หนังสือนํา สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
 

การบริหารและ 

พัฒนาอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

            ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร ศ .บ. ศิลปศาสตร ์ สาขา
การโรงแรมมีระบบการด าเนินการระบบที่ส าคัญคือระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม จัดระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร เพื่อให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติความสอดคล้องกับบริบทหลักสูตร ซึ่งมีขั้นตอน
โดยสังเขป ดังน้ี  
      1.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะห์ และจัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ปี โดยระบุ
คุณสมบัติตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรตามเกณฑ์มารตฐานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 
      1.2 จากผลการผลการวิเคราะห์ในข้ันตอนแรก กรณีที่มีอัตตรากําลังไม่เพียงพอ หลักสูตร
ขออนุมัติอัตรากําลัง นําเสนอผ่านรองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย คณบดีและมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจราณา จากน้ัน คณะจะเปิดรับอาจารย์ตามระบบ 
       1.3 คณะดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกอย่างน้อย 2 คน                 1.4หลักสูตรเสนอ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรผ่านคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
1.5ฝุายวิชาการและวิจัย และหัวหน้างานหลักสูตร ของคณะพิจารณาตรวจสอบ และนําเสนอ
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารคณะให้
ความเห็นชอบนําเข้าเสนอการพิจราณาผ่านสภาวิชาการและได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
          
ผลการด าเนินการ  
         จากผลการดําเนินในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการรับสมัครอาจารย์จํานวน 1 ท่าน 
คืออาจารย์วารีรัตน์ ทิพวารี พบว่าอาจารย์ไม่สามารถเสนอช่ือเข้าเป็น อาจารย์ประจํา 
หลักสูตรได้เน่ืองจากอาจารย์มีวุฒิการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับโรงแรมคือภาษาอังกฤษมี
ประสบการณ์ด้านการทํางานโรงแรมท้ังในประเทศและต่างประเทศแต่อาจารย์ท่ีจะเป็นอาจารย์
ประจํา หลักสูตรได้ต้องมีคุณวุฒิด้านการโรงแรมโดยตรงเท่าน้ันหลักสูตรได้ประเมิน
กระบวนการรับ 

และแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร จึงประชุมร่วมกันในหลักสูตรเพื่อ กําหนดคุณสมบัติ การ
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รับอาจารย์  ให้คุณวุฒิสอดคล้อง จึงได้มีการปรับปรุงและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร โดย
ใช้ในปีการศึกษา 2558  
 

   การประเมินกระบวนการดังน้ี 

     จากผลการดําเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ข้ันตอน ท่ี 2 มหาวิทยาลัย
ไม่ได้เปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามท่ีสาขาดําเนินการในปีการศึกษา 2558 แต่จะเปิดรับสมัครในปี
การศึกษา 2559 ตามปีงบประมาณ จึงควรปรับเปลี่ยนข้ันตอนกระบวน การท่ี 2 ดังน้ี 

  การปรับปรุงกระบวนการดังน้ี 

        หลักสูตรประชุมพิจารณา เพื่อทําบันทึกขอรับการจัดสรรอัตรากําลังสายผู้สอน ซึ่งในการ
ประชุมมีมติพิจราณากําหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับหลักสูตรเพื่อเปิดรับ สมัครในปี 
2559 ดังน้ี 

1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านการโรงแรมหรือสาขา ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.เป็นผู้มีประสบการณ์สอนหรือทํางานด้านงานโรงแรมและไม่เคยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   หลักสูตร ศศ.บ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมจัดทําระบบกลไกบริหาร อาจารย์ เพื่อให้
ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับบริบท ของหลักสูตรซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

  1.ประชุมวางแผนและมอบหมายภาระหน้าท่ีอาจารย์ประจําหลักสูตร 

  2.ติดตามผลการดําเนินงาน 

  3.สรุปการดําเนินงาน ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
   ผลการด าเนินงาน 

     1.คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนและมอบหมายภาระหน้าท่ีอาจารย์ประ
หลักสูตรตามความเหมาะสมของอาจารย์ดังน้ี 

     1.นายพัลลพ  หามะลิ                 งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

     2.นายยภูมิพัฒน์  ทองคํา             งานสหกิจศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา  

     3.ดร.สุนันทา   ชูตินันท์               งานประกันคุณภาพ  

     4.นางกรรณิการ์  บูรพาพิชิตภัย      งานแนะแนวและบริการจัดเลี้ยง 

     5.นางสาวหทัยรัตน์  ปัทมาวิวัฒน์    งานอาคารสถานท่ีและทุนการศึกษา  
     6.นางสาววารีรัตน  ทิพวารี            งานวัสดุ 
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     7.นางสุภาวดี      พุ่มไสว              งานโครงการและบริการวิชาการ  

   2.หลักสูตรได้ทําแผนการบริหารอาจารย์ถึงการจัดลําดับของอาจารย์ท่ีต้องการไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศและในประเทศในระดับปริญาเอก และวางแผนความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ  
หลักสูตร ได้พิจารณาอาจารย์ท่ีต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญาเอกโดยลําดับตามอายุงาน 2 
คนได้แก่ 1 อาจารย์สุภาวดี พุ่มไสว และ 2.อาจารย์พัลลพ  หามะลิ หลักสูตรมีการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้แก่ 1.อาจารย์หทัยรัตน์  ปัทมา
วิวัฒน์   2. อาจารย์กรรณิการ์ บูรพพิชิตภัย  3. อาจารย์ภูมิพัฒน์  ทองคํา  เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ      
 

  การประเมินกระบวนการดังน้ี 

  จากผลการดําเนินงาน  หลักสูตรทบทวนกระบวนการพบว่า  
1.ข้ันตอนท่ี1มอบหมายหน้าท่ีภาระอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งภาระงานกิจกรรมนักศึกษาเป็น
ภาระที่หนักต้องทุ่มเทเวลาในการดูแลนักศึกษาโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ด้านการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจึงควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการข้ันตอนท่ี 1 

2.จากการดําเนินงานในปี 2558 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรยังไม่สามารถ
ผลักดันอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการเน่ืองจากขาดระบบติดตามผลการดําเนินงานในการ
นําผลการพัฒนาตนเองมาใช้พัฒนาตําแหน่งทาวิชาการ  
  การปรับปรุงกระบวนการดังน้ี 

1 ปรับข้ันตอนท่ี 1  โดยให้อาจารย์ทุกท่านมีหน้าท่ีกํากับดูแลนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัย  
ซึ่งในการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรมีมติให้ลงโทษนักศึกษาตามข้ันตอนจะเร่ิมใช้ในปี 
การศึกษา2559 

2.หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพิ่มตําแหน่ง
ทางวิชาการให้กับหลักสูตรขออนุมัติใข้งบเพื่อพัฒนาบุคลากร 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
           ในปี 2557 อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม มอีัตราการคงอยู่ 100 เปอร์เซนต์ อาจารย์
ทุกคนเข้ารับการอบรม 

           ในปี 2558 สาขาวิชาการโรงแรม ได้มีการดําเนินการดังน้ี 

1. วางแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ดังน้ี 
           1.1 อาจารย์ภูมิพัฒน์  ทองคํา ศึกษาปริญญาเอก นอกเวลา สาขาการจัดการการ
ท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 

           1.2 อาจารย์พัลลพ หามะลิ อบรมเรื่องการบริการที่เป็นเลิศวันท่ี 28 พฤษภาคม 
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2559 โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร 

           1.3 ดร. สุนันทา  ชูตินันท์ การฝังตัวในสถานประกอบการ ระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน 
ถึง 31 กรกฎาคม 2559 Rimklong Hostel  
           1.4 อาจารย์ สุภาวดี พุ่มไสว อบรมเร่ือง การเงินและการบัญชีสําหรับโรงแรมและรี
สอร์ท วันท่ี 19-20 กันยายน 2558 วิทยาลัยดุสิตธานี 

                อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ วันท่ี 21 มิถุนายน 2559 
จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

           1.5 อาจารย์หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ อบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียว หลักสูตรประกอบอาหาร (Food Production) วันท่ี 6-8 มกราคม 2559 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

            1.6 อาจารย์วารีรัตน  ทิพวารี  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  ระหว่างวันท่ี 25 - 29 
กรกฎาคม 2559 

           1.7 อาจารย์กรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก  
วันท่ี โรงแรมอนันตรา โกลเด้นไท้ แองเกิ้ล อีเลฟเว้น แอนด์ รีสอร์ท 

      2. สาขาวิชาการโรงแรมได้ส่งอาจารย์เข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 

           2.1 การอบรมศิลปาจารย์มืออาชีพ   
           2.2 อบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

           2.3 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
           2.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามกรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

         3. อบรมวิชาชีพ ทางสาขาวิชาการโรงแรม มีการจัดส่งคณาจารย์ในสาขาวิชาการ
โรงแรม เข้าร่วมอบรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานการโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ ซึ่ง
จัดโดยหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้อาจารย์ในสาขาวิชาได้มีการเพิ่มเติมความรู้ด้าน
การโรงแรม ในแง่มุมใหม่ ทันสมัย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาชีพโรงแรมได้ รวมถึงเป็นการให้โอกาสคณาจารย์ สาขาวิชาการ
โรงแรม มทร. พระนคร ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ในสาขาวิชาการโรงแรม
ต่างสถาบัน และสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต 

          4. การพัฒนาอาจารย์ทางด้านคุณวุฒิ ทางสาขาวิชาได้มีการประชุมเพื่อสํารวจ และ
จัดลําดับการสนับสนุนอาจารย์ด้านการศึกษาต่อระดับปริยญาเอก ในศาสตร์สาขาวิชาการ
โรงแรมท้ังในและต่างประเทศ อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยอาจารย์พัลลพ หามะลิได้รับ
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ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มทร.พระนคร และอยู่ระหว่างการติดต่อมหาวิทยาลัย 

          5.  พัฒนาผลงานทางวิชาการ คณาจารย์ในสาขาวิชาการโรงแรม ได้มีการประชุมกัน 
เพื่อหารือแนวทางในการสร้างผลงานวิชาการด้านการโรงแรม และ อาทิ งานวิจัย การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการโรงแรม เพื่อนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  
         การประเมินกระบวนการดังน้ี 

 จากการสํารวจคุณวุฒิอาจารย์พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสาขาวชิา มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนดเกี่ยวกับการวิจัย การเขียนตํารา หรือบทความทางวิชาการ  
         สาขาวิชาการโรงแรมได้มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด ในปีการศึกษา 2560 

         สาขาวิชาการโรงแรมมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
โดยอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ปี 2560 อาจารย์สุภาวดี พุ่มไสว ศึกษาต่อในประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร การ
จัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ปี 2561 อาจารย์พัลลพ  หามะลิ ศึกษาต่อต่างประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัย Hong Kong 
Polytechnic 

         สาขาวิชาการโรงแรมมีการวางแผนพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ระยะ 5 ปี 

 (พ.ศ. 2559 - 2563)  
ปี 2561 อาจารย์พัลลพ หามะลิ  เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานท่ีเสนอขอ ใน
วิชา การสัมมนาโรงแรม  
ปี 2562 อาจารย์สุนันทา ชูตินันท์ เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานท่ีเสนอขอ ใน
วิชา พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

ปี 2562 อาจารย์หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานท่ีเสนอ
ขอในวิชาการจัดการงานครัว, การจัดการงานแม่บ้าน 

ปี 2562 อาจารย์วารีรัตน์ ทิพวารี  เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานท่ีเสนอขอ ใน
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม 

ปี 2562 อาจารย์ภูมิพัฒน์ ทองคํา เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานท่ีเสนอขอ ใน
วิชาการจัดการภัตตาคาร  
ปี 2563 อาจารย์สุภาวดี พุ่มไสว เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานท่ีเสนอขอ การ
ในวิชา พัฒนาธุรกิจโรงแรม และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม 
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ผลการประเมินตนเอง  :  .3... คะแนน 
 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
 

คณุภาพอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
1) ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 20  คะแนนประเมิน 

......5........ คะแนน .(1) 
2) ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ - คะแนนประเมิน .....0.........คะแนน 

. (2) 
 

รายการข้อมูล จ านวน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1 

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง อ. 4 

4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง ผศ.           - 
5. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง รศ.           - 
6. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง ศ.           - 

 

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงนํ้าหนัก ........  
คะแนนประเมิน ......0........คะแนน  (3) 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 
1.    
2.    

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  
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ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย ((1)+ (2)+ (3)) =  5/3   = ....1.67........ คะแนน 
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงาน) 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรโรงแรมบัณฑิต มีอาจารย์ประจําสาขาท้ังสิ้น 7  คน และ

ในจํานวนน้ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบ จํานวน 5 คน   
 

ปีการศึกษา จ านวน
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ร้อยละ 

2556 5 100 

2557 5 100 

2558 5 100 

 

แสดงผลท่ีเกิด = 5     อาจารย์ประจําหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ 100 เปอร์เซนต์ 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ (ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
การได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทั้งการได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือทําหน้าท่ี
อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งไม่ได้ หมายรวมถึงอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร)  ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการ
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ได้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.20 ใน
ปีการศึกษา 2557  ได้คะแนน 3.95   และในปี 2556  ได้คะแนน 3.24      ซึ่งมีแนวโน้มผลการประเมินดี
ข้ึนทุกเรื่อง  

 
 
 



ระดับปริญญาตร ี                

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม      คณะศิลปศาสตร์    มทร.พระนคร                    ปีการศึกษา 2558                         

 

19 

การประเมิน 2556 2557 2558 

ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 3.24 3.95 3.84 

ด้านหลักสูตร  4.36 4.51 

ด้านคุณสมบัติผู้สอน  4.56 4.05 

ด้านการเรียนการสอน  4.2 3.92 

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  4..06 4.71 

ด้านการบริหารจัดการ  4.06 4.32 

ด้านการให้บริการ  4.06 4.51 

ด้านการประเมินผล  4.34 4.70 

    

 
 

 

 

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

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

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.1 - 01 รายงานการประชุม 

4.1 - 02 คําส่ังแต่งต้ังดําเนินงานต่างๆของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 บันทึกการเข้าร่วมการอบรมพัฒนา  
4.2 - 01 คุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.2 -02 แผนการทําวิจัย  ตํารา หรือบทความทางวิชาการ ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

  

4.3 - 01 ใบรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 - 02 แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2556 ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558) 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปี
การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2553       
รุ่นปีการศึกษา 2554   88 78 76 86.36 
รุ่นปีการศึกษา 2555    82 63 76.83 
รุ่นปีการศึกษา 2556     94 100.00 

รวม  88 160 254  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
-นักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและไม่มาเรียน เน่ืองจากสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่นได้ 

-นักศึกษาหลังปีการศึกษาท่ี 1 ลดลง เน่ืองจากพ้นสภาพนักศึกษา  
  
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การรับ
นักศึกษา  ตัว
บ่งชี้ที่ 3.1 

1) การรับนักศึกษา 
             ในปี 2557 กําหนดรับนักศึกษาจํานวน  70 คน รับจริง 82  คน เพราะมีนักศึกษามาสมัคร
จํานวนมาก  
             ในปี 2558 มีการกําหนดรับนักศึกษาจํานวน 70 คน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี
ระบบการคัดเลือก 3 ระบบ คือ 1) ระบบโควต้า ( MOU ) 2) ระบบรับ  ตรง 3) ระบบการสอบกลาง  ( 
Admission )  
ผลการด าเนินงาน 
         หลักสูตรการโรงแรมมีกระบวนการรับนักศึกษา ให้ผู้ท่ีจะผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติตามทีหลักสูตร
กําหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีการศึกษา 2558  โดยหลักสูตรมีการดําเนินการดังน้ี 

1. ทบทวนพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  
           จัดประชุมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ประเด็นปัญหาท่ีพบในการรับ
นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2557 นักศึกษาท่ีรับเข้ามาในระบบโควต้ามีทักษะวิชาชีพมากกว่านักศึกษา
ระบบรับตรงและระบบการสอบกลาง จึงสรุปท่ีจะรับนักศึกษาโควต้าเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2558  
        2.อาจารย์ประจําหลักสตูรกําหนดจํานวนนักศึกษาท่ีจะคัดเลือกเข้าศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
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ปริญญาตรี ศศ.บ การโรงแรม ปีการศึกษา 2558  ซ่ึึงในปี 2558 จะรับนักศึกษาจํานวน 70 คน และส่ง
แผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 แก่คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อดําเนินการในลําดับต่อไป  
        3, อาจารย์ประจําหลักสูตรทบทวนเกณฑ์การรับสมัคร และออกข้อสอบข้อเขียน  2 ส่วน    
ประกอบด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  กําหนดคะแนนผ่านการสอบอยู่ท่ี  ๑๐๐ คะแนน  ผู้ท่ีผ่านการ
สอบข้อเขียนซึ่งจะต้องได้คะแนน เกิน ๕๐ คะแนน มีการสอบสัมภาษณ์โดยกําหนดคะแนนผ่านการสอบอยู่
ท่ี ๑๐๐ คะแนน ผู้ท่ีผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้ ๘๐ คะแนน  
         4. กําหนดอาจารย์คุมสอบข้อเขียน เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ตรวจข้อเขียนและส่งคะแนนสอบข้อเขียนไป
ยังคณะศิลปศาสตร์  
         5. กําหนดอาจารย์สอบสัมภาษณ์ เป็นเวลา 1 วัน สรุปคะแนนสอบสัมภาษณ์  ทําการรวบรวม
คะแนนข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คัดเลือกนักศึกษาได้จํานวน ๙๒ คน เป็น
นักศึกษาระบบโควต้า 33 คน จัดส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้คณะทําเร่ืองประกาศรายช่ือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
       6. นําข้อสรุปจากการทบทวนแผนการรับนักศึกษา ปี 2557 เสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบให้ หลักสูตรการโรงแรมดําเนินการรับสมัครนักศึกษา และนําไปกําหนด
ไว้ในแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558  
             

วิธีการรับ จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวน
ผู้สอบผ่าน 

รวม 

โควต้า           
150 

           
33 

            
33 

รับตรง 
ครั้งท่ี 1 

          
213 

           
52 

            
85 

แอดมิชช่ัน              
9 

            
9 

            
92 

 

คณะกรรมการได้มีการการประเมินกระบวนการดังนี้  
          จากกระบวนการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 ได้ดําเนินงานตามแผนการรับนักศึกษามีผู้มา
สมัคร ในระบบการคัดเลือกนักศึกษาท้ัง 3 ระบบ รวมถึงโควต้านักกีฬา แต่สามารถรับนักศึกษาได้จํานวน
จํากัด อาจารย์ประจําหลักสูตร จึงพิจารณาให้มีการทบทวน เพื่อปรับเปลี่ยนจํานวนการรับสมัครนักศึกษาใน
ปี ๒๕๕๙  เพื่อให้รับนักศึกษาให้ได้จํานวนมากข้ึน 
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การปรับกระบวนการ 
1. หลักสูตรการโรงแรม มีความประสงค์ท่ีจะรับนักศึกษาในระบบโควต้าเพิ่มมากข้ึน เพื่อจะได้ 

นักศึกษาท่ีมีทักษะด้านอาชีพเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
      2. พัฒนาการทําหนังสือสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา (MOU) เพื่อจะมีนักศึกษา 
โควต้าเพิ่มมากข้ึน และมีความหลากหลายของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ          
  
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
            ในภาคการศึกษา 2557 มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดให้มีการปรับพื้นฐานวิชาชีพก่อนการเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2557  ผลปรากฎว่า
นักศึกษาบางส่วนไม่มีทักษะวิชาชีพ ทําให้มีผลต่อการสอนในรายวิชา  
 

ผลการด าเนินงาน 
            ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีการปรับพื้นฐานด้านวิชาชีพนักศึกษา คณะได้เปลี่ยนเป็นการปรับ
พื้นฐานด้านการดํารงชีวิต และมีการปฐมนิเทศนักศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
 
            เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการโรงแรม มีการวางแผน
ประชุมนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแนะนําข้อมูลการศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา การดําเนินชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย ระเบียบข้อบังคับของหลักสูตรการโรงแรม และมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

1. มีการจัดประชุมอาจารย์พบนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จํานวนน 92 คน ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2558  
โดยประธานหลักสูตร แนะนําอาจารย์ประจําสาขา และแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษา  
ปีท่ี 1 ประกอบด้วย อาจารย์วารีรัตน์ ทิพวารี เป็นที่ปรึกษา ปรร.58/1 และอาจารย์ พัลลพ หามะลิ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปรร.58/2 หลักสูตรการโรงแรม ได้จัด ช่ัวโมง  Home room สัปดาห์ละ 1 
ช่ัวโมงให้กับนักศึกษา ห้องปรร. 58/1 อาจารย์วารีรัตน์ ทิพวารี เป็นที่ปรึกษา จะมีช่ัวโมง Home 
room วันอังคาร เวลา 11.00 - 12.00 น ห้องปรร.58 / อาจารย์พัลลพ หามะลิ จะมีช่ัวโมง Home 
room วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 17.00 น. 

2. แนะนําข้อมูลในการเข้าเรียน โดยนักศึกษาต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ จึงมีสิทธิ์ 
ในการเข้าสอบปลายภาค 

3. แนะนําข้อมูลการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน เกรดเฉล่ียสะสมเพื่อการเรียนใน 
ปีการศึกษาต่อไป  

4. แนะนําระเบียบข้อบังคับของ หลักสูตรการโรงแรม นักศึกษาจะให้นักศึกษาใส่ยูนิฟอร์มในวัน 
พุธ ของทุกสัปดาห์ และในวันท่ีมีพิธีการต่างๆ  

5. แนะนําการดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียน กิจกรรม 
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มหาวิทยาลัย และการเข้าสังคมกับเพื่อน 

การประเมินกระบวนการ 

         หลักสูตรการโรงแรม สรุปผลการการดําเนินงานการเตรียมความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค
รวมถึงแนวทางแก้ไข โดยมีการประเมินการดําเนินงานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ของหลักสูตรการโรงแรม มีการจัดการดูแลนักศึกษา อย่างใกล้ชิด 
ท้ังในด้านวิชาการ และ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีกําหนดช่วงเวลาให้คําปรึกษา มีการ
ประเมินผลหลังการให้คําปรึกษา 

2. หลักสูตรกําหนดให้ อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องแนะนําการลงทะเบียน การตรวจสอบแผนการ
เรียนให้กับนักศึกษา  

3. หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อ
โดยเฉพาะนักศึกษา กลุ่มท่ีมีผลการเรียนตํ่าเก็จการศึกษา   

          อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้กํากับดูแล นักศึกษา ตามระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้  
- นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า ช่วยชี้แนะการเรียน การวางแผน การเรียน การลงทะเบียน

รายวิชา 
- นักศึกษาท่ีขาดทุนทรัพย์ ในการศึกษาต่อ  มีการแนะนําให้ทํางานพิเศษ ซึ่งสถาน

ประกอบการต่าง ๆ มีความต้องการจ้างพนักงานนอกเวลา หรือ การขอทุนให้เปล่า จากคณะ
ศิลปศาสตร์ แบบทุนให้เปล่า หรือ การกู้กยศ . 

- การดําเนินชีวิตและการปรับตัว ในรั้วมหาวิทยาลัย มีคําแนะนํา การให้คําปรึกษา การแก้ไข
ปัญหา โดยให้นักศึกษาปรับกระบวนความคิด ปรับปรังการดําเนินชีวิต การใช้ชีวิตอยู่
ร่ดวมกับผู้อื่น 

           อาจารย์ประจําหลักสูตร ติดตามและทบทวนปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการปูองกัน 
และแก้ ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นภายภาคหน้า ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีภาระผู้นําผู้ตามได้ ได้แก่ การส่งนักศึกษาเป็นตัวแทนสโมสรนักศึกษาของ
คณะศิลปศาสตร์ ผลปรากฎว่า นักศึกษา สามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น  
นักศึกษาท่ีมีกลุ่มเส่ียงในเรื่องเกรด มีความต้ังใจศีกษา มีผลการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น 
 

   

 

 

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

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาและวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
                 คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดระบบและกลไกการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีข้ันตอนโดยสรุป ดังน้ี การกํากับดูและให้คําปรึกษาแก่นัก ศึกษา  
        ข้ันท่ี 1 ประชุมเพื่อกําหนดและแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
        ข้ันท่ี 2 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษา 
        ข้ันท่ี 3 ประเมินผลและปรับปรุงการให้คําปรึกษา 
        ข้ันท่ี 4  สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
   
ผลการดําเนินการ 

         คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายช่ือแต่งต้ัง อาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาปี 

2558 โดยอาจารย์จะเป็นท่ีปรึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 จนกระท่ังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา   ในปี

การศึกษา 2558 ได้เสนอช่ืออาจารย์วารีรัตน์ ทิพวารี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปี 2558 

กลุ่ม 1 และอาจารย์พัลลพ หามะลิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปี 2558 กลุ่ม 2  

          การให้คําปรึกษา  สาขาวิชาการโรงแรมได้จัดตารางสอนให้มีช่ัวโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

(Home Room) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  อาจารย์ที่ปรึกษา  แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าอาจารย์จะให้

คําปรึกษาในวันท่ีได้จัดตารางสอนเป็น Home Room และได้กําหนดเวลาและสถานท่ีไว้ใน

ตารางสอนแล้ว  การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี

ผ่านมา หากลงทะเบียนไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําให้ลงทะเบียน

ตรงตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยมีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงท่ี

ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่าน LINE facebook อีเมลหรือโทรศัพท์ 

โดยอาจารย์ที่ทําหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับคู่มือนักศึกษาซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้

นักศึกษา    

          นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน การเพิ่ม - ถอน 

การแต่งกาย การปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย   และระเบียบของสาขาวิชาเกี่ยวกับการใส่สูท  

สาขาวิชาสัปดาห์ละ 1 ครั้งในวันพฤหัสบดี  

        จากการดําเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า 
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1. นักศึกษาปรึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต เช่น ขาดทุนทรัพย์ในการลงทะเบียนเรียน 

การตั้งครรภ์ระหว่างเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํางาน Part-time โรงแรม และให้

นักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ระหว่างเรียนรักษาสภาพนักศึกษา จากนั้นลงทะเบียนเรียนใน

ภากการศึกษาต่อไป 

2. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามรายวิชาท่ีกําหนดในแผนการสอน 

3. นักศึกษามีปัญหาเรื่องผลการเรียนตํ่า และไม่จบตามกําหนด 

4. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และสถานประกอบการส่งตัว

กลับ  

           การดําเนินงานในปี 2558 ยังไม่สามารถดําเนินการตามกระบวนการได้อย่างสมบูรณ์ 

เนื่องจากไม่ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล 

ดังนั้นในปี 2559 สาขาวิชาฯ จะจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้คําปรึกษาให้ดีขึ้น 

การประเมินผลและการปรับปรุงการให้คําปรึกษา 

          จากผลการดําเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่าขั้นตอนท่ี 3 ประเมินผล

และปรับปรุงการให้คําปรึกษา  สาขาวิชาฯ ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์

ท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคล ทําให้ไม่สามารถนําผลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้คําปรึกษา

ได้  

การปรับปรุงกระบวนการ 

            ปรับขั้นตอนท่ี 3 จากเดิม โดยสาขาวิชาฯ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการให้

คําปรึกษา 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
         ข้ันท่ี 1 วางแผนการจัดการโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและการเสริมสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
         ข้ันท่ี 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินงานโครงการ 
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         ช้ันท่ี 3 สรุปผลการดําเนิน ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
          อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุม พิจารณาทบทวนแนวทางการส่งเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21  
         ในปี 2558 สาขาวิชาฯ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้จัดสรรงบประมาณรายได้ปี 2558  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้นํา ผู้มีความชํานาญด้านวิชาชีพ รอบรู้ทิศทาง
ของธุรกิจในบริบทอาเซียน ปลูกจิตสํานักให้นักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมไทย การ       อนุรักษณ์
ธรรมชาติ มีน้ําใจนักกีฬา  และเป็นผู้มีคุณธรรม ตามประเภทกิจกรรม ดังนี้ 
                 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นํานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 21-23 
มกราคม 2559 ณ จันทรารีสอร์ท ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
                 2. โครงการนิทรรศการโรมแรมก้าวไกลสู่อาเซียน ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 
โครงการ  ดังนี้ 
                      2.1 การพัฒนาทักษะความรู้การผสมเครื่องด่ืม - Phra Nakorn Flair 
Bartender Competition วันท่ี 17 มีนาคม 2559 ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารพร้อมมงคล 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                      2.2 นิทรรศการวิชาการโรงแรม  วันท่ี 17 มีนาคม 2559 ลานอเนกประสงค์ 
ใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                      2.3 การเสวนาหัวข้อ “ทิศทางงานบริการในการเปิดประชาคมอาเซียน และ
อาชีพงานบริการในธุรกิจอาเซียน” วันท่ี 18 มีนาคม 2559 ห้องอาหารเซียงเงี๊ยบฮ้อ อาคาร
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3. โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษา  
จัดเมื่อวันท่ี  4  สิงหาคม 2559  ณ วัดห้วยศาลา จังหวัด  ราชบุรี 
กลุ่มเปูาหมายคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 1    ท้ัง   4  สาขา   รวม จํานวน  286  คน 
4. โครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
จัดเมื่อวันท่ี  31 พฤษภาคม 2559  ณ อ่าวทุ่งโปรง  กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน  
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
  
 5.  โครงการ RMUTP GAMES 
จัดเมื่อวันท่ี  21 - 31  ตุลาคม 2558  ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และสนามกีฬาภายนอก  
พิธีปิดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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6. โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" 
จัดเมื่อวันท่ี  19  พฤษภาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร .พระนคร 
 
     .            สาขาวิชาการโรงแรมได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม
ประจําปีการศึกษา 2558 และได้รับรางวัล ดังนี้ 
               - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสมเครื่องด่ืม “Mighty Mix University 
Challenge 2016 
ประเมินผลการดําเนินการ 
             ผลจากการดําเนินการพบว่า โครงการของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย บางครั้ง
อยู่ในช่วง ดังนั้นในปีงบประมาณใหม่จะกระจายกิจกรรมให้ครอบคลุมท้ังปี และเตรียมเอกสาร
การเบิกจ่ายล่วงหน้า 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 
              สาขาวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย ควรมีการทบทวนกิจกรรม และบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นสาขาวิชาฯจะปรึกษาหารือเพื่อดําเนินการต่อไป 
              

   

 

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

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู ่ แสดงผลท่ีเกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 
     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2556  จํานวน  88 คน 100 % 

     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2557  จํานวน  160 คน 94 % 

     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2558  จํานวน  254  คน 88 % 

อัตราการคงอย่ึของนักศึกษามีแนวโน้มท่ีลดลง 
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2) การส าเร็จการศึกษา   แสดงผลท่ีเกิด  
 ไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปัจจุบัน (ปรับปรุง 2556) คงอยู่ 88 คน 
 

แต่ในหลักสูตร 2551  
ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษารับเข้าจํานวน 55  คน  จบการศึกษา จํานวน 70 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100  
ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษารับเข้าจํานวน 96  คน  จบการศึกษา จํานวน 69  คน  คิดเป็นร้อยละ 
71.8 

ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษารับเข้าจํานวน 94 คน จบการศึกษาจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 
แนวโน้มดีข้ึน  
3.ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา.นักศึกษาเข้าพบและแจ้งผ่านทาง
อาจารย์ทีปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะดําเนินการผ่านหัวหน้าสาขาวิชาพร้อมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอ
เข้าท่ีประชุมสาขาเพื่อพิจารณาและดําเนินการรายงานคณบดีเพื่อพิจารณาและดําเนินการตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป   
                ปีการศึกษา 2556 พบขอร้องเรียนเร่ืองห้องนํ้า ไม่พอเพียงต่อจํานวนนักศึกษา อาจารย์
ประจําหลักสูตรแนะนําให้นักศึกษา สามารถใช้ห้องนํ้ารวมกับคณะบริหารธุรกิจ ได้ 

              ปีการศึกษา 2557 พบข้อร้องเรียนของนักศึกษา เรื่องห้องปฏิบัติการครัว และห้องปฎิบัติ
วิชาชีพ ไม่พอเพียง เน่ืองจากการปรับปรุงอาคาร 3 ล่าช้า กว่าท่ีกําหนดไว้ อาจารย์ประจําหลักสูตรได้
สอบถามไปยังงานอาคารสถานท่ี เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงอาคารให้ทันกําหนดเวลา  

           ปีการศึกษา 2558 พบข้อร้องเรียนของนักศึกษา ระบบไฟฟูา ของห้องปฏิบัติการครัว และ
ระบบไฟฟูา โดยกระแสไฟฟูา ขัดข้องบ่อยครั้ง ห้องนํ้า มีการรั่วซึมมาท่ีทางเดิม อาจารย์ประจํา
หลักสูตร ได้ประชุมพิจารณา ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแจ้งให้งานอาคารสถานท่ี แก้ไขปรับปรุง ปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

  
 

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

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
 

2555 2556 2557 2558 
จํานวน
ผู้สําเร็จ 

ร้อยละ 
จํานวน
ผู้สําเร็จ 

ร้อยละ 
จํานวน
ผู้สําเร็จ 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ผู้สําเร็จ 

ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา 2552 32 95       
รุ่นปีการศึกษา 2553   55 100     
รุ่นปีการศึกษา 2554     69 95   
รุ่นปีการศึกษา 2555       80 95 
รุ่นปีการศึกษา 2556       - - 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
  
3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  

สําหรับปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรปรับปรุง 2556) ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 

แต่ในปีการศึกษา 2557 มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 69 คน โดยมีบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
จํานวน  65 คน คิดเป็นร้อยละ     94.2   ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต
แต่ละด้าน ดังน้ี 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.66 

2. ด้านความรู้ 4.53 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.51 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.61 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.40 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน 4.55 

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

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 69     100 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา
ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 

69     100 

3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

53      76.81 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 41 77.35 

- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 12 22.64 

4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 11 15.94 

5. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 3 4.34 

6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 1.44 

7.จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท -  

8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 1 1.44 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจํา
อยู่แล้ว 

- - 

วิธีค านวณ  
         53 +11 

X 100    
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี          69 - (5) 

 

 
 

100 

 

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

 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้

ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม 2558 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการเป็นส่วนหนึ่งของ 12 อาชีพ ท่ี ASEAN ลงนามให้อาชีพเหล่านี้มี
สมรรถนะเหมือนกันและสามารถเคล่ือนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ประเทศไทยได้มีการ
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จัดทํามาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะตําแหน่งงาน (MRA) ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ และ
มหาวิทยาลัยจะนํามาปรับใช้ในหลักสูตรในปี 2560  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเป็น
อุตสาหกรรมท่ีเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกจะค่อนข้างตํ่า การส่งออกลดลง แต่ไม่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบกับนักศึกษาท่ีจบจากสาขาวิชาการท่องเท่ียวการ
โรงแรมและการบริการเป็นท่ีต้องการของธุรกิจในหลากหลายสาขา โดย สกอ . มีกองทุนกู้ยืมให้
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ โดยถือว่าเป็นสาขาวิชาขาดแคลน  

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

3.2 - 01 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษา 2557 

3.3 - 01  

2.1 - 01  

2.2 - 01  

 
 
. 
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะ
เบียน 

สอบ
ผ่าน 

ปรร 55            

01-312-416-53 สหกิจ
ศึกษาด้านการโรงแรม 

1/2558             
68 

  S 67  
  U      
1 

            

ปรร 56            

01-212-304-56 

การบริการในธุรกิจการ
บิน 

1/2558 34 19 17 5 - - - -     
75 

   75 

01-312-301-56 

การดําเนินงานและการ
จัดการงานเลี้ยง 

1/2558 25  9 27 9 2 9 - -      
74 

   74 

01-312-302-56 การ
จัดการภัตตาคาร 

1/2558 34 22 12 2 5 - - -     
75 

   75 

01-312-303-56 

การบัญชีและการเงิน
สําหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2558 33 10  4 5 6 4 12 -     
74 

   74 

01-313-102-56 การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจ
โรงแรม 

1/2558 27 23 12 4 7 2 -      
75 

   75 

01-314-301-56 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

         
1/2558 

 

24 

 

15 

 

12 

 

13 

 

 9 

 

2 

 

- 
 

- 
 

  75 

 

    75 

01-313-105 อาหาร 1/2558 36 27 8 3 - - - 1 75 74 
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นานาชาติ 
            

ปรร 57             

01-002-206-56 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  

1/2558 12 10 31  9  4 - - -    66     66 

01-003-112-56 อาเซียน
ศึกษา 

1/2558 53 8 5 - - - - -    66     66 

01-011-201-56 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

1/2558 - 1   3 14 22 18 8 -     
66 

    66 

01-312-201-56 การ
ดําเนินงานและการจัดการ
งานส่วนหน้า 

1/2558 7 18 17 10 6 3 2 -  63    63 

01-312-202-56 การ 

ดําเนินงานและการจัดการ
งานแม่บ้าน 

1/2558 5 11 25 15 6 1 - -  63     63 

01-314-202-56 
ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ปฏิบัติงานส่วนหน้า 

1/2558 12 10 14 11 9 1 9 -     
66 

  66 

            

ปรร 58             

01-001-103-56 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2558 5 18 24 26 13 3 - 3   92   89 

01-002-101-56 

ภาษาอังกฤษ 1 

1/2558 10 8 22 12 19 11 7 3   92   89 

01-003-102-56 

มนุษย์สัมพันธ์ 
1/2558 10 25 28 

 
13 7 6 - 3   92   89 

01-003-116-56 

ลีลาศ 

1/2558 59 20 11 - - - - 2    92   90 

01-011-101-56 ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

1/2558 6 14 12 13 13 8 14 12   92   80 
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อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

01-011-102-56 ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมโรงแรม 

1/2558  3  7 26 24 17 11 2 2   92    90 

01-312-101-56 การ
พัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ 

1/2558 26 29 28  4 2 1 - 2   92    90 

02-002-104-56 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

1/2558 33 25 15  9  7 1 - 2   92    90 

            

ปรร 55            

01-003-103-53 ระเบียบ
วิธีวิจัย 

2/2558 42 21 4 3 2 - 1 -   73   73 

01-213-415-51 การ
จัดการธุรกิจไมซ ์

2/2558 5 5 8 1 1 - - -   20   20 

01-312-414-51 การ
จัดการและพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม 

2/2558 11 13 14 10 7 5 14 -   74   74 

01-312-415-51 สัมนา
การโรงแรม 

2/2558 32 26 14 - -  - -   72   72 

01-313-307-51 อาหาร
ตะวันตก 

2/2558 48 19 6 - -  
- 

- 1   74   73 

            

ปรร 56            

01-312-304-56 การ
วางแผนและพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม 

2/2558 20 10 12 12 7 7 6 -   74 
 

 74 

01-313-103-56 การ
ดําเนินการและการจัดการ

2/2558 7 7 15 25 17 3 - -  74   74 
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งานบาร์ 
01-313-109-56 ขนมอบ
ในโรงแรม 

2/2558 8 21 28 7 10 1 - -   75   75 

01-314-211-56 

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการ
ปฎิบัติงานโรงแรม 

2/2558 11 6 12 8 13 5 19 1   75   74 

01-314-401 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน 

2/2558 11 7 12 12 16 6 10 2 78  

            

ปรร 57            

01-002-219-56 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

2/2558 5 12 10 20 9 3 1 2   62   60 

01-011-203-56 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

2/2558 26 19 9 6 - - - 2   62   60 

01-011-301-56 การ
สื่อสารขึ้ามวัฒนธรรม 

2/2558 - 20 18 12 5 7 1 2   65   63 

01-312-203-56 การ
ดําเนินงานและการจัดการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

2/2558 18 18 11 11 2 - - 2   62   60 

01-312-204-56 การ
ดําเนินงานและการจัดการ
งานครัว 

2/2558 20 25 10 1 4 - - 2   62   60 

01-313-108-56 การนวด
แผนไทย 

2/2558 19 12 12 12 2 3 - 2   62   60 
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ปรร 58            

01-002-102-56 
ภาษาอังกฤษ 2 

2/2558 6 4 10 13 19 13 13 10   88   78 

01-003-108-56 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2/2558 24 29 18 7 4 5 - 1   88   87 

01-006-105-56 
นันทนาการเพื่อการ
ฝึกอบรม 

2/2558 32 23 24 6 2 - - 1   88   87 

01-011-103-56 จิตวิทยา
การบริการ 

2/2558 31 22 11 11 4 5 3 1   88   87 

01-312-102-56 
การตลาดเพื่อการโรงแรม
และการขาย 

2/2558 12 10 22 10 15 10 4 5   88   83 
 

01-312-103-56 ภาษา
อังกกฤษสําหรับการ
โรงแรม 

2/2558 27 16 15 10 6 3 3 8  88  80 

 
 

2. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

ปรร 56      

01-212-304-56 

การบริการในธุรกิจ
การบิน 

1/2558 A =  34  คน 

B+= 19คน 

 คิดเป็นร้อยละ 

45.33 

และร้อยละ 25.33 
 

นักศึกษาเข้า
เรียนและมี
การส่งงาน
ครบตาม
จํานวน 

นําข้อมูลไปปรับปรุง
แก้ไขในส่วนของการ
เฉล่ียคะแนนแต่ละ
บทเรียนให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น 

01-312-301-56 1/2558 A= 25 คิดเป็นร้อยละ เนื่องจาก  
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การดําเนินงานและ
การจัดการงานเลี้ยง 

B+ = 9 33.78 

และร้อยละ 12.16 

เป็นวิชา
ปฎิบัติ 

มีการสอบ
ทักษะปฏิบัติ 

 
 

01-312-303-56 

การบัญชีและการเงิน
สําหรับธุรกิจโรงแรม 

 

1/2558 

 

A= 33 

B+ = 10 

 

คิดเป็นร้อยละ 

44.6 

และร้อยละ 13.51 

เนื่องจากมี
การเก็บ
คะแนนทุก
ครั้งหลังจาก
เรียนจบแต่
ละบท  

 

01-313-102-56 การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ธุรกิจโรงแรม 

1/2558 A= 27 

B+ = 23 

คิดเป็นร้อยละ 

36 

และร้อยละ 30.67 

เนื่องจาก
เป็นการฝึก
การเขียน
และฝึก
ทักษะการ
ประชาสัมพั
นธ ์

 

ปรร 57       

01-003-112-56 
อาเซียนศึกษา 

1/2558 A= 53 

B+ = 8 

คิดเป็นร้อยละ 

80.30 

และร้อยละ 12.12 

เนื้อหา
รายวิชามี
ความรู้ใกล้
ตัวและ
นักศึกษามี
การส่งงาน
ครบตาม
เกณฑ์จึงได้

นําข้อมูลไปปรับปรุง
คะแนนส่วนต่างๆให้มี
ความเหมาะสมกับ
เนื้อหารายวิชา 



ระดับปริญญาตร ี                

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม      คณะศิลปศาสตร์    มทร.พระนคร                    ปีการศึกษา 2558                         

 

39 

คะแนน
ตามท่ี
กําหนด 

01-011-201-56 
พฤติกรรม
นักท่องเท่ียว 

1/2558 A= 0 

B+ = 1 

คิดเป็นร้อยละ 

0 

และร้อยละ 1.52 

นักศึกษาไม่มี
พื้น
ฐานความรู้
การทําวิจัย 

-ขอให้จัดรายวิชา
หลังจากท่ีนักศึกษา
เรียนวิชาระเบียบวิธี
วิจัย 

-ปรึกษาอาจารย์
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให้สอนการคัดเลือก
ข้อมูล การเขียน
รายงานและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นหาช่อมูล
และการนําเสนอ 

01-312-201-56 การ
ดําเนินงานและการ
จัดการงานส่วนหน้า 

1/2558 A= 7 

B+ = 18 

คิดเป็นร้อยละ 

11.11 

และร้อยละ 28.57 

นักศึกษาทํา
คะแนนสอบ
ไม่ได้ 

 

ปรร 58       

01-003-116-56 

ลีลาศ 
1/2558 A= 59 

B+ =20 

คิดเป็นร้อยละ 

64.13 

และร้อยละ 21.74 

เนื้อหา
รายวิชาเป็น
วิชาปฏิบัติ 
นักศึกษามี
ความสนใจ
ในการเรียน 

มีการปรับปรุงการให้
คะแนนการสอบย่อย
ต่างๆๆให้มีการแบ่ง
ส่วนคะแนนให้มีความ
ยากของระดับการให้
คะแนน 

01-011-101-56 1/2558 A= 6 คิดเป็นร้อยละ มีการใช้  
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ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

B+ = 14 6.52 

และร้อยละ 15.22 

เนื้อหาค่น
ข้างเยอะ 
เพราะเนื่อง
ด้วย
อุตสาหกรรม
การ
ท่องเท่ียว
เป็น 

01-011-102-56 
ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โรงแรม 

1/2558 A 3   คน 

B+ 7  คน 
 

คิดเป็นร้อยละ 
3.26  
และร้อยละ 7.6 
 

เนื่องจาก
นักศึกษา
ส่วนใหญ่มี
การลาออก
จํานวน 9คน 

ประกอบกับ
มีการขาด
เรียนบ่อย 
ทําให้ส่งผล
ต่อวามรู้
ความเข้าใจ
ในการเรียน 
เป็นท่ีมาของ
คะแนนทีไม่
ถึงเกณฑ์ 

 อาจมีการปรับเวลา
เรียนให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น 
ตลอดจนแบ่งสัดส่วน
การเก็บคะแนนใน
หัวข้อเรียนต่างๆ ให้มี
ความยืดหยุ่นเพิ่มมาก
ขึ้น 

01-312-101-56 การ
พัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ 

1/2558 A 26   คน 

B+ 29  คน 
 

คิดเป็นร้อยละ 
28.26  
และร้อยละ31.52 

เนื้อหา
รายวิชามี
ความ
เกี่ยวข้องกับ

การแบ่งระดับคะแนน
และเก็บคะแแนน
เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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นักศึกษา ใน
การทํางาน
ด้านบริการ 
นักศึกษาเข้า
เรียนและส่ง
งานและการ
ปฏิบัติตาม
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

02-002-104-56 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

1/2558 A 33   คน 

B+ 25  คน 
 

คิดเป็นร้อยละ 
35.87  
และร้อยละ 27.17 

เนื่องด้วย
เป็นวิชาท่ี
นักศึกษา
สนใจและ
ต้ังใจเรียน 

ต้ังเกณฑ์การให้
คะแนนให้สูงขึ้น 

      

ปรร 55      

01-003-103-53 
ระเบียบวิธีวิจัย 

2/2558 A= 42 

B+ = 21  
คิดเป็นร้อยละ 
57.53 และ ร้อย
ละ28.77 

เนื่องด้วย
เป็นวิชาท่ีมี
การแบ่ง
หัวข้อในการ
ทดสอบ
หน่วยเรียน
ใบทต่างๆ 
ตามลําดับ 
ดังนั้น
นักศึกษาท่ี
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เข้าทําการ
ทดสอบครบ
ก็จะได้
คะแนนตาม
หน่วยเรียน
นั้นไป 

01-312-414-51 การ
จัดการและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม 

2/2558 A= 11 

B+ = 13 

คิดเป็นร้อยละ 
14.86 และ ร้อย
ละ17.57 

  

01-312-415-51 
สัมนาการโรงแรม 

2/2558 A= 32 

B+ = 26 

คิดเป็นร้อยละ 

44.44 

และร้อยละ 36.11 

นักศึกษามี
การเรียนการ
สอน
เกี่ยวข้องกับ
การทํางานท่ี
ทํามีการ
ปฏิบัติการ
จัดสัมมนา
แบบกลุ่ม 
นักศึกษา
ผ่านการ
ทํางานด้าน
โรงแรมทําให้
มี
ประสบการ
ณ์ด้านการ
เรียน
สัมมมนา 

มีการแบ่งหน้าท่ีการ
ทํางานออกแบบกลุ่ม
การจัดสัมมนา 
คะแนนนักศึกษาทุก
คนเป็นแบบอิงกลุ่ม
และมีการประเมินการ
ทํางานของนักศึกษา
เป็นแบบรายบุคคล 
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01-312-313 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม 3 

2/2558 A= 11 

B+ = 9 

คิดเป็นร้อยละ 

15.28 

และร้อยละ12.50 

เนื่องด้วย
เป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
การโรงแรมท่ี
ใช้ทักษะทาง
ภาษาทุก
ด้าน 

จัดการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษการ
โรงแรมพื้นฐานท่ี
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษา 

01-313-307-51 
อาหารตะวันตก 

2/2558 A= 48 

B+ = 19 
 

คิดเป็นร้อยละ 

64.86 

และร้อยละ25.68 

เนื่องด้วย
เป็นรายวิชา
ท่ีปฏิบัติ
มากกว่า
ทฤษฏีมีการ
เก็บคะแนน
ปฏิบัติทุก
ครั้งและ
นักศึกษาเคย
ผ่านการ
ฝึกสหกิจ
ศึกษามาแล้ว
ทําให้
สามารถ
ปฏิบัติได้ดี
คะแนนจึงดี 

 

      

ปรร 56      

01-312-304-56 การ 2/2558 A=20 คิดเป็นร้อยละ เป็นรายวิชา  
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วางแผนและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม 

B+ = 10 27.03 

และร้อยละ 13.51 

ท่ีต้องมีการ
ทํา 
workshop 
ร่วมกันทําให้
การะดม
ความคิด
ช่วยกัน
ทํางาน 
ส่งผลต่อเนื้อ
งานท่ีออกมา
ค่อนข้างดี 

01-313-103-56 การ
ดําเนินการและการ
จัดการงานบาร์ 

2/2558 A= 7 

B+ = 7 

คิดเป็นร้อยละ
9.46 

และร้อยละ 9.46 

มีการสอบ
ปฎิบัติ 

 

01-313-109-56 
ขนมอบในโรงแรม 

2/2558 A= 8 

B+ = 21 

คิดเป็นร้อยละ
10.67 

และร้อยละ28 

เนื่องจาก
นักศึกษาทํา
คะแนน
ทฤษฏีได้ไม่ดี
และการสอบ
ภาคปฏิบัติ
ผลงานท่ี
ออกมาไม่ดี
ทําให้คะแนน
ท่ีได้ไม่ดีนัก 
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01-314-211-56 

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับ
การปฎิบัติงาน
โรงแรม 

2/2558 A= 11 

B+ = 6 

คิดเป็นร้อยละ 

14.67 

และร้อยละ 8 

นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่มี
พื้นฐาน
ภาษา
ฝรั่งเศส 

จัดให้มีการเรียนการ
สอนวิชาฝรั่งเศส
พื้นฐานก่อนเรียน
รายวิชานี้ 

      

ปรร 57      

01-011-203-56 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

2/2558 A= 26 

B+ = 19 

คิดเป็นร้อยละ 

41.94 

และร้อยละ 30.65 

เนื้อหา
รายวิชาเป็น
วิชาปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ
ใช้โปรรแกม
คอมพิวเตอร์
ในการ
ทํางาน 
นักศึกษามี
ความสนใจ
ในการใช้โปร
รแกม
คอมพิวเตอร์
ท่ีเกีย่วกับ
การทํางาน 

 

01-011-301-56 การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

2/2558 A= 0 

B+ = 20 

คิดเป็นร้อยละ 

0และร้อยละ 
30.77 

เนื้อหาวิชา
ค่อนข้างมี
ความ
ซับซ้อน  

ปรึกษาอาจารย์ศึกษา
ท่ัวไปให้สอนเรื่องการ
คัดเลือกข้อมูล การ
เขียนรายงานและการ
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นําเสนอ  

01-312-203-56 การ
ดําเนินงานและการ
จัดการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

2/2558 A = 18 คน 

B+ = 18 คน 

จากนักศึกษา  

คิดเป็นร้อยละ 

29.03 

และร้อยละ23.03 

เนื่องด้วย
เป็นรายวิชา
ปฏบัติ จึงมี
การแบ่ง
สัดส่วน
คะแนนใน
การลงมือ
ปฏิบัติ
มากกว่า
ทฤษฎี 

ต้ังเกณฑ์คะแนนให้สูง
กว่าเดิม  และมี
เงื่อนไขการให้คะแนน
ท่ีมากขึ้น 

01-312-204-56 การ
ดําเนินงานและการ
จัดการงานครัว 

2/2558 A= 20 

B+ = 25 

คิดเป็นร้อยละ 

32.26 

และร้อยละ 40.32 

รายวิชามีท้ัง
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ
ซึ่งนักศึกษา
มีความสนใจ
และสามารถ
ทําได้ดีจึงทํา
ให้มีคะแนน
สูง 

 

01-313-108-56 การ
นวดแผนไทย 

2/2558 A= 19 

B+ = 12 

คิดเป็นร้อยละ 

30.65 

และร้อยละ 19.35 

มีการสอบ
ปฏิบัติในการ
เก็บคะแนน 

 

ปรร 58      

02-001-104 2/2558 A= 6 คิดเป็นร้อยละ รายวิชามี การสอนด้วยเนื่อหาท่ี
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คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

B+ = 5 6.82 

และร้อยละ 5.68 

ความยาก
และ
นักศึกษาท่ี
เรียนด้าน
ภาษา มีการ
เรียน มีความ
สนใจในวิชา
คณิตศาสตร์
ค่อนข้างน้อย 

ค่อนข้างง่ายและ
ทบทวนให้นักศึกษา
ตลอดเวลา 

01-006-105-56 
นันทนาการเพื่อการ
ฝึกอบรม 

2/2558 A= 32 

B+ = 23 

คิดเป็นร้อยละ
53.62 

 และร้อยละ34.78 

เนื้อหา
รายวิชามี
ความ
น่าสนใจ 
นักศึกษา
ชอบเรียน
เพราะว่าช่วย
ผ่อนคลาย 

การปรับเนื้อหาการ
สอนให้เหมาะกับ
นักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรม 

01-011-103-56 
จิตวิทยาการบริการ 

2/2558 A= 31 

B+ = 22 

คิดเป็นร้อยละ 

35.23 

 และร้อยละ 25 

เป็นวิชาท่ีมี
การสาธิต 
และมีเนื้อหา
ไม่ซับซ้อน 
ง่ายต่อความ
เจ้าใจ 

 

01-312-102-56 
การตลาดเพื่อการ
โรงแรมและการขาย 

2/2558 A = 12 

B+ = 10 

คิดเป็นร้อยละ 

13.64 

และร้อยละ 11.36 
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01-312-103-56 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การโรงแรม 

2/2558 A= 27 

B+ = 16 

คิดเป็นร้อยละ 

30.68 

และร้อยละ 18.18 

เนื่องด้วย
รายวิชานี้
เน้นคําศัพท์
และบท
สนทนา
เกี่ยวกับการ
โรงแรม อีก
ท้ังมีการสอบ
เก็บคะแนน
เป็นระยะทํา
ให้นักศึกษา
มีความรู้
ความเข้าใจ
เนื้อหา
รายวิชาเป็น
อย่างดี 

ต้ังเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีสูงขึ้น
กว่าเดิม 
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3. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอนสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    
 
4. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศกึษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

           -     

     
     
 
 
5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

ม ี ไม่มี 
ปรร 56 

01-212-304-56 

การบริการในธุรกิจการ
บิน 

1/2558     4.55  เสนอให้มีการใช้โปนแกรมอมาดิอุส เข้ามาใช้
ในการเรียนการจองต๋ัวเครื่องบิน  

01-312-301-56 

การดําเนินงานและการ
จัดการงานเลี้ยง 

1/2558 4.4   

01-312-302-56 การ
จัดการภัตตาคาร 

1/2558 4.51  เพิ่มช่ัวโมงการฝึกปฏิบัตินอกช้ันเรียน  โดย
เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การไป
ทํางานจัดเลี้ยง เสริ์ฟในโรงแรม 

01-312-303-56 1/2558 4.46   
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การบัญชีและการเงิน
สําหรับธุรกิจโรงแรม 

01-313-102-56 การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ธุรกิจโรงแรม 

1/2558 4.49   

01-314-301-56 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน 

1/2558 4.51  เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และประสบการณ์
จริงในสายอาชีพน้ีเพิ่มเติมจากในบทเรียนแก่
นักศึกษา เช่น เชิญพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินจากสายการบินต่างๆ มาบรรยาย 

01-313-105 อาหาร
นานาชาติ 

1/2558 4.5   

 

ปรร 57      

01-002-206-56 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  

1/2558 4.23   

01-003-112-56 
อาเซียนศึกษา 

1/2558 4.45   

01-011-201-56 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

1/2558 4.11  นักศึกษาควรศึกษาการทําวิจัย เทคโนโลยี
การค้นหาข้อมูล การเชียนรายงาน และการ
นําเสนอ ก่อนเรียนรายวิชาน้ี 

01-312-201-56 การ
ดําเนินงานและการ
จัดการงานส่วนหน้า 

1/2558 4.3  ควรมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานโรงแรมจริง เช่น  OPERA เข้ามา
ให้นักศึกษาในเรียนรู้ เพราะเป็นโปรแกรมท่ี
โรงแรามส่วนใหญ่ใช้งานจริง 

01-312-202-56 การ
ดําเนินงานและการ
จัดการงานแม่บ้าน 

1/2558     4.33  เสนอให้มีการฝึกสอนงานส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานแม่บ้าน เช่น การใช้นําึยาทําความ
สะอาด การทําความสะอาดผ้าแต่ละชนิด จัด
ให้มีการเชิญพนักงานแม่บ้านโรงแรมมาสอน
บางหัวข้อเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 
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01-314-202-56 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การปฏิบัติงานส่วนหน้า 

1/2558 4.50  มีการฝึกสถานการณ์จําลองโดยใช้
ห้องปฏิบัติการของสาขาการโรงแรม ให้
นักศึกษาได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์เสมือนจริง 

01-011-202 การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออุตสาหกรรม
โรงแรมท่องเท่ียวและ
โรงแรม  

1/2558     4.50   

01-003-102 อาเซียน
ศึกษา 

1/2558 4.2   

 

ปรร 58      

01-001-103-56 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2558 4.45   

01-002-101-56 

ภาษาอังกฤษ 1 

1/2558 3.8  ให้ข้อมูลและแนะนําแหล่งค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียน 

01-003-102-56 

มนุษย์สัมพันธ์ 
1/2558 3.76   

01-003-116-56 

ลีลาศ 

1/2558 4.5   

01-011-101-56 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

1/2558 4.1   

01-011-102-56 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมโรงแรม 

1/2558 4.61  เพิ่มการศึกษาดูงานโรงแรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้จากสถานท่ีจริง 
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01-312-101-56 การ
พัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ 

1/2558 4.45   

02-002-104-56 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

1/2558 4.33   

 

ปรร 55     

01-003-103-53 
ระเบียบวิธีวิจัย 

2/2558 4.04   

01-312-414-51 การ
จัดการและพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม 

2/2558 4.46   

01-312-415-51 สัมนา
การโรงแรม 

2/2558 4.58   

01-312-313 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรม 3 

2/2558 4.33  จัดให้มีการฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษในงานโรงแรมท่ี
นอกเหนือจากบทเรียน โดยใช้ห้องปฏิบัติการ
โรงแรมเป็นสถานท่ีฝึกทักษะเพิ่มเติม 

01-313-307-51 
อาหารตะวันตก 

2/2558 4.3   

 

ปรร 56     

01-312-304-56 การ
วางแผนและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม 

2/2558 4.4    

01-313-103-56 การ
ดําเนินการและการ
จัดการงานบาร์ 

2/2558 4.51   

01-313-109-56 ขนม 2/2558 4.3  จัดให้มีการฝึกปฏิบัติมากข้ึนพร้อมท้ังให้
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อบในโรงแรม นักศึกษาไปหาประสบการณ์จริงจากโรงแรม 

01-314-211-56 

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับ
การปฎิบัติงานโรงแรม 

2/2558    4.75  เตรียมการในช่วงก่อนเปืดภาคเรียนให้
นักศึกษาได้เรียนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนรายวิชาน้ี 

01-314-301 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

2/2558 4.65  จัดให้มีสื่อการสอนท่ีทันสมัยมากข้ึนกว่าเดิม 
และให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการฟังและ
พูดมากข้ึน 

 

ปรร 57     

01-002-219-56 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

2/2558 4.3   

01-011-203-56 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 

2/2558 4.65  เสนอให้มีการนําโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
โรงแรม หรือธุรกิจบริการมาให้นักศึกษาฝึกใช้ 

01-011-301-56 การ
สื่อสารขึ้ามวัฒนธรรม 

2/2558 3.5  ควรเรียนในช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
หรือ 4 เพราะเน้ือหาค่อนข้างซับซ้อน 
นักศึกษาควรมีความรู้ในการค้นหาข้อมูล 
คัดเลือกข้อมูล การเขียนรายงาน และการ
นําเสนอ โดยได้ประสานงานกับอาจารย์
ศึกษาท่ัวไปเรียบร้อยแล้ว 

01-312-203-56 การ
ดําเนินงานและการ
จัดการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

2/2558 4.5  ควรมีการนํานักศึกษา ออกไปแข้งทักษะก
วิชาชีพบริการอาหารและเครื่องด่ืม เพื่อให้ึ
นักศึกษาได้นําความรู้ความเข้าใจท่ีใช้ ไป
นําเสนอเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในวิชาชีพ
น้ันๆ 

01-312-204-56 การ
ดําเนินงานและการ

2/2558    4.63  เสนอให้ปรับปรุงเน้ือหารรายวิชาและความ
ทันสมัยของเน้ือหาให้ทันสมัยมากข้ึน ให้
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จัดการงานครัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากครัวโรงแรม
หรือสถานประกอบการ 

01-313-108-56 การ
นวดแผนไทย 

2/2558 4.13  อาจมีการนําหมอนวดจาก แหล่งข้ึนช่ือ อาทิ 
วัดโพิธ์ เข้ามาเป็น ผู้ฝึกสอนในบางรายช่ัวโมง 

01-314-201 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานอาคันตุกะสัม
พันธฺ์ในโรงแรม 

2/2558 3.56   

 

ปรร 58     

01-002-102-56 
ภาษาอังกฤษ 2 

2/2558 4.4   

01-003-108-56 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2/2558 4.2   

02-001-104 
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

2/2558 3.5   

01-006-105-56 
นันทนาการเพื่อการ
ฝึกอบรม 

2/2558 4.34   

01-011-103-56 
จิตวิทยาการบริการ 

2/2558 4.29  เพิ่มการแสดงบทบาทสมมุติ จากหัวข้อในการ
เรียนให้มากขึ้น เพื่อสร้างความจดจําและ
เรียนรู้ ของนักศึกษา 

01-312-102-56 
การตลาดเพื่อการ
โรงแรมและการขาย 

2/2558   4.45  มีการคิดโครงการผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทําแผน
รายงานเสนอการขาย เพื่อเปูนการฝึก
นักศึกษาให้นําทฤษฎีทีเรียนมาประยุกต์ใช้ 

01-312-103-56 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
การโรงแรม 

2/2558   4.67  เพิ่มการแสดงบทบาทสมมติในการเรียนการ
สอน และใช้ห้องปฏิบัติการโรงแรมเพื่อฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์เสมือนจริง 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 

           คุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี ควรมีการจัดทํารายวิชาท่ีเป็นการเรียนท้ังทฤษฎีกับปฏิบัติให้ชัดเจน
ในหลักสูตรใหม่ เพื่อจะได้กําหนดคะแนนให้เหมาะสม และพัฒนาศักยภาพด้ายสมรรถนะวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ดีข้ึน 
 
6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับ
เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 ในทุกรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษายังไม่เห็นความสําคัญในการ
แสดงออกทางความคิด ท่าทาง กิรยา
และมารยาท ตลอดตนความรับผิดชอบ
ต่อภาระงานหน้าท่ีของตอนเองเท่าท่ีควร 

- อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้อง
ร่วมมือกัน สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา
ท่ีสอนมากข้ึน 

-ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะ และ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้อื่น เช่น 
โครงการปลุกปุาชายเลน 

ความรู้ นักศึกษายังขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีในการค้นหาความรู้ด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ ท่ีจะนํามาปฏิบัติใช้ 

-อาจารยผู้สอนมีการ
มอบหมายงานให้นักศึกษา
จัดทํารายงานเป็นช่วง ตาม
หัวข้อทีสอนแ โดยอาจมีการ
ให้การจัดทํารายงานเด่ียว 
หรือกลุ่ม บ่อยๆเพื่อเป็นการ
ฝึกการค้นให้เปูนนิสัย 
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ทักษะทางปัญญา ในรายวิชาปฏบัติมีการให้เก็บช่ัวโมง
ฝึกปฏบัตินอกช้ันเรียน ทําให้นักศึกษามี
ความชํานาญงานในิชาชีพน้ันๆมากข้ึน 
วึ่งอาจเกิดการพัฒนาวิธีการในการปฏบัติ
งานน้ันๆ ในแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
และความเหมาะสมมากข้ึน 

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ปฏิบัติมีการแบ่งภาระหน้าท่ี
แต่ละคน เช่น งานบริการใน
ภัตตาคารจําลอง และให้มีการ
หมุนงานเพื่อท่ีจะได้สร้าง
ความเข้าใจ แลค้นพบปัญหา
ในภาระงาน้ัน ตลอดจนหา
วิธีการแก้ไขได้ แล้วนํามาสรุป
ให้กลุ่มทํางานแลกเปลี่ยนกัน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ในรายวิชาต่างๆ มีการทํางานในระบบ
ทีมเวริ์ค แต่ยังพบการทํางานท่ีไม่ท่ัวถึง  
บางคนทํา บางคนอยู่เฉยๆ 

ในการนําเสนองานผู้สอนให้
ทุกคนออกมานําเสนอและ
ซักถามข้อสงสัยแบบสุ่ม เพื่อ
กลุ่มทํางานน้ันๆ จะได้มีการ
เตรียมตัวและเข้มงวดกับเพื่อน
ร่วมกลุ่มในการแบ่งงาน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในรายวิชาการบัญชีในธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเท่ียว มีการคํานวณต้นทุนต่างๆ 
และมีการทดสอบย่อยๆในแต่ละหัวข้อ
การเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารภนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงได้ 

ในรายวิชาอื่นๆ ท่ีมีการจัดทํา
รายงานซึ่งต้องมีการอ้าอิง
ข้อมูล ตลอดจนการนําข้อมูล
เหล่าน้ันมาวิเหคราะห์เพื่อหา 
ขอ้สรุปรายงานในหัวข้อน้ัน 

 

7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับปริญญาตร ี                

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม      คณะศิลปศาสตร์    มทร.พระนคร                    ปีการศึกษา 2558                         

 

57 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1. โครงการสัมนา การทวนสอบผล 
สัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (15-16ส.ค.59) 

     2. โครงการสัมมนา การพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ(20-21 มิ.ย.59) 
     3. โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา(8-10 
มิถุนายน59) 
     4. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารใน
งานบริการ (21 มิ.ย. 59) 
     5. การอบรมและทดสอบเพื่อประเมิน
สมรรถนะบุคลการวิชาชีพท่องเท่ียว หลักสูตร
การประกอบอาหาร(6-8 ม.ค.59) 
6.โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมสอบTOIEC 
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

     .  

5 
 
 
 

5 
 

3 
 
 
1 
 
1 
 
 

1 

 -เรียนรู้สื่อใหม่ๆในการเรียน
การสอน ตลอดจนได้ฝึดทักษะ
การสอนนักศึกษาตาม        
ศตวรรษท่ี 21 

-ได้ศึกษาแนวทางการพัึฒนา
หลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนการ   
บริหารหลักสูตรจากคณะอื่นๆ 

-ไดศึกษาเรียนรู้แนวทางในการ
สอนพัฒนาบุคลิกภาพในงาน
บริการ 

-ได้ศึกษาแนวทางในการ
ประเมิน และตัวช้ีวัดเพื่อ
ทดสอบบุคลากรในสมรรถนะ
วิชาชีพ ด้านการประกอบ
อาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ
น้ี 

-ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการ
ใช้สอน TOIEC สําหรับใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อเพิ่มศักยาภาพ
อาจารยืประจําหลักสูตรต่อไป 
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9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

- ในปี 2557 หลักสูตรการโรงแรมไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากเริ่มใช้หลักสูตร
ปรับปรุงในปี 2556  

- ในปี 2558 หลักสูตรการโรงแรมจะมีการประชุมหากรอบแนวคิดในการปรับปรุงห
ลุกสูตรสาขาการโรงแรม ซึ่งมีแนวคิดท่ีจะนําสมรรถนะด้านอาชีพและกรอบ
มาตรฐานอาเซียนประยุกต์ใช้ในหลักสูตร 

- ในปี 2559 หลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
โดยจะนํา Work Integrated Learning มาประยุกต์ในหลักสูตร  

 

ผลการด าเนินงาน 

         หลักสูตรได้ด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรปี 2559 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 
2560 

1. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร เช่นแนวโน้ม 
สถานการณ์ เศรษฐกิจ ซึ่งเน้นไปท่ีตลาดแรงงาน   สังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจน
ส่ิงแวดล้อม 

           ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
            ฉบับท่ี 11 รวมไปถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
      2.  แต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
      3.  สาขาวิชาการโรงแรมมี การการออกแบบหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย การกําหนด   
      ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถประสงค์ของหลักสูตร เขียนโครงสร่ึางหลักสูตร แบ่ง
หมวด  
       วิชาให้สอดคล้อง กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
      4. สาระรายวิชาในหลักสูตร นั้นประกอบด้วย  

- หมวดวิชาศึกษษท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ประกอบด้วย  

            วิชาแกน               25   หน่วยกิต 
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            วิชาชีพบังคับ        39   หน่วยกิต 
            วิชาชีพเลือก         36   หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี    6   หน่วยกิต  
      5. นําร่างหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรรมการบริหารคณะฯ เสนอ
กรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและปรับแก้ไขรายละเอียด เช่น ความถูกต้อง
ของการเขียนของคําอธิบายรายวิชา ท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      6. แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณุฒิจากภายนอกเพื่อ วิพากษ์หลักสูตร 
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
       7. ปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเสนอแนะ  
โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรมาจัดทํา
หลักสูตรปรับปรุงตามแบบ มคอ.2  จัดทําตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบวิชาเก่าและใหม่ และ
ทํารูปเล่มหลักสูตรปรับปรุง 

      8. นําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา  โดยทําบันทึกส่งรูปเล่มหลักสูตร
ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมีผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
พิจารณา ประชุมพิจารณาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารคณะเสนอแนะ 

      9. นําร่างหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรรมการบริหารคณะฯ เสนอ

กรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและปรับแก้ไขรายละเอียด เช่น ความถูกต้อง

ของการเขียนของคําอธิบายรายวิชา ท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      10. นําเสนอสภาวิชาการ   โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําหลักสูตรฉบับร่างท่ี

ผ่านการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจํานวน 35 

เล่ม 

      11. ปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีสภาวิชาการเสนอแนะ และนําส่งสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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       12.  เมื่อร่างหลักสูตรผ่านสภาวิชาการ นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ

อนุมัติ 

       13.  เมื่อได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทําเรื่องแจ้งสํานักงานการอุดมศึกษา 

สกอ. 

  การประเมินกระบวนการ  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้มีการประเมินผลกระบวนการ
จากการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ซึงมีการนําผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
จากการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ,ข้อคิดเห้นจากผู้ประกอบการ และศิษย์เก่ามาวิเคราะห์
ถึงคุณลักษณะของบัณฑิต และทักษะ ความรู้ต่างๆท่ีจําเป็นเพิ่มเติมจากปีก่อน เพื่อท่ีจะผลิต
บัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการโรงแรมหลาย
แห่งท่ีนักศึกษาไปฝึกสหกิจ และมีศิษย์เก่าทํางานอยู่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็น
อย่างดี 
  การปรับปรุงกระบวนการ   ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป จะมีการเพิ่มจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ให้มากกว่า เพื่อข้อมูลท่ีลหากหลาย ในการนํามาปรับปรุง
หลักสูตรรอบถัดไป 
 

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

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน  

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

1. การพิจารณาก าหนดผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน 

- หลักสูตรการโรงแรมตรวจสอบรายวิชาจากแผนการเรียนตามรายละเอียดของเล่ม
หลักสูตร (มคอ.2) 

- หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาคณะกรรการประจําหลักสูตรกําหนดผู้สอน  
- คณะฯ จัดตารางสอน 

ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรการโรงแรมร่วมตรวจสอบรายวิชาจากแผนการเรียนตาม
รายละเอียดของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ประกอบด้วยภาคาการศึกษา 2558/1 และ 
2558/2 

2. แต่งต้ังคณะกรรการพิจารณาการกําหนดผู้สอน 
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรการโรงแรมกําหนดผู้สอนในแต่ละวิชาโดยกําหนดจาก

คุณสมบัติของอาจารย์แต่ละท่าน คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ ความรู้ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ท่ีตรงกับคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ 

4. มอบหมายอาจารย์ผึู่สอนให้ทราบถึงรายวิชาท่ีได้รับมอบหมายและจัดทํา มคอ 3. และ
เสนอให้คณะฯดําเนินการจัดตารางสอน 

5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรหลักสูตรได้พิจารณาจากเนื้อหารายวิชาโดยมีห้อง
ภัตตาคารจําลอง ,ห้องปฏิบัติการครัว ,ห้องปฏิบัติงานแม่บ้าน ,ห้องโรงแรมสาธิต และ
ห้องเบเกอรี่ รวม 5 ห้อง ในภาคการศึกษา1/2558 และ 2/2558 

6. งานทะเบียนได้ทําการบันทึกข้อมูลตารางสอนลงระบบของสํานักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนต่อไป 

การประเมินกระบวนการ   การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ ได้มีการประเมิน
กระบวนการการกําหนดผู้สอน พบว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติข้างต้น   และมีการตรวจสอบสอบคะแนนประเมินการจัดการเรียนการ
สอนพบว่า ไม่มีอาจารย์ท่านใดท่ีมีผลประเมินต่ํากว่า 3.51 

การปรับประบวนการ ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้น จะมีการปรับกระบวนการ
โดย เชิญวิทยกรท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามาสอนในแต่ละหัวข้อเรียน มากขึ้นเพื่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ 
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2.3. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า (มคอ.3 และมคอ.4)  
- คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ .3 และ มคอ.4  
- ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ . 3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 
- ตรวจสอบความครบถ้วน ด้านเนื้อหา วิธีการประเมินผล ความเหมาะสมของ มคอ .3 
- แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาให้ส่ง มคอ.5 หลังส้ินสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  

ผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรยวิชาได้จัดทํา มคอ .3 ครบ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
          ภาคการศึกษา 1/2558 จัดส่งครบ 23 รายวิชา  
          ภาคการศึกษา 2/2558 จัดส่งครบ 24 รายวิชา   

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ.5 ครบภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
          ภาคการศึกษา 1/2558 จัดส่งครบ 23 รายวิชา  
          ภาคการศึกษา 2/2558 จัดส่งครบ 24 รายวิชา   
     3. กรรมการหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. ท่ีส่งมา ถ้าพบข้อผิดพลาดดําเนินการ
แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบในวิชานั้นให้แก้ไข 

     4. รวบรวมและจัดทําแฟูม หรือ กรอกข้อมูลในระบบ  (หรือไฟล์ PDF)  มคอ.3 และมคอ.5  
การประเมินประบวนการ จากผลการดําเนินงานในภาคการศึกษา 2558 พบว่า ระบบการ กรอก
ข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ของมหาวิทยาลัยมักมีปัญหาไม่เสถียรภาพ บ่อยครั้งท่ีอาจารย์ไม่
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ในระยะเวลาท่ีกําหนด  และบางครั้งสามารถกรอกข้อมูลได้ใน
ระยะเวลาอีก 1-2 วันก่นหมดเขต ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าในการส่งข้อมูลดังกล่าว  

การปรับประบวนการ จากผลการประเมินกระบวนการ หลักสูตรเสนอว่า มหาวิทยาลัยควรมีการ
ปรับปรุงระบบการกรอกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เกิดความเสถียรภาพ ก่อนประกาศให้
อาจารย์กรอกข้อมูล ต่อไป นอกจากนี้แล้ว ในภาคกาศึกษาท่ี1 และ 2 /2559 จะมีการประชุม
การเตรียมความพร้อมในการจัดทํา มคอ.3 ต่อไป โดยนําข้อมูลจาก มคอ.5 มาใช้ในการปรับปรุง
ต่อไป  
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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1. ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อวางแผน     
การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

      2. จัดทําโครงการเสนอคณะ เพื่อพิจารณาขออนุมัติงบประมาณประจําปี 2558 

      3. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      4. ดําเนินการโครงการตามท่ีได้รับอนุมัติ 

 5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

6.นําผลการประเมินมาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา เพื่อวางแผนสําหรับในปี
การศึกษา 2559ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

- หลักสูตรได้สํารวจความต้องการ การฝึกอบรมของชุมชน ณ อําเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี 

- หลักสูตรได้นําผลสํารวจ มาสรุปผล เพื่อจัดเขียนโครงการ ของบประมาณ 
- หลังจากได้รับการอนุมัติ หลักสูตรได้ดําเนินโครงการ โดยได้มีการบูรณาการ การจัดการ

เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ใน
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพงานบริการในโรงแรม ณ อําเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี โดยมีการบูรณาการกับ กลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่งทางหลักสูตรได้คัดเลือกไว้ 
ประกอบไปด้วย  
1. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม และภาษาอังกฤษสําหรับงาน   

บริการส่วนหน้าของโรงแรม  ให้กับชาวบ้านท้องถิ่น ท่ีทํางานในรีสอร์ทต่างๆ และผู้
ท่ีสนใจ ในชุมชน 

2. การฝึกอบรมณรูปแบการจัดสถานท่ีเล้ียง ซึ่งมีการฝึกสอนการระบายผ้า ซึ่งเป็นใช้
การตกแต่งดอกไม้ ซึ่งเป็นนําทักษะความรู้จากรายวิชา การดําเนินงานและการจัด
เล้ียง ,การจัดดอกไม้ในงานโรงแรม ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยมีนักศึกษาท่ีศึกษาใน
รายวิชาดังกล่าว ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 

3. การฝึกอบรมการปูผ้าและการตกแต่งเตียงนอน ซึ่งได้ถ่ายทอดทักษะการปููผ้าท่ีนอน 
และการตกแต่งเตียงนอน ให้กับชุมชน โดยมีนักศึกษาท่ีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว 
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ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
4. การฝึกอบรมทักษะการผสมเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์ ซึ่งมีการฝึกสอนการผสม 

การออแบบ และการตกแต่งภาชนะ ในการจัดทําเครื่องด่ืมจากนําึผลไม้ น้ําสมุนไพร
โดยมีนักศึกษาท่ีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 

5. หลังดําเนินโครงการเสร็จส้ินหลักสูตรได้สํารวจประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ทางวิชาการพบว่า ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 94 

การประเมินกระบวนการ จากผลการดําเนินงานพบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรยังขาดการบูรณา
การกับการวิจัย เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้ทําวิจัยจึงไม่สามารถนําอง์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามา
บูรณการกับการจัดการเรียนการสอนได้ แต่มีรายวิชาการวิจัยสําหรับโรงแรม ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ให่ึอาจารย์ในหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถนําผลการวิจัยมาปรับใช้กับการเรียน
การสอนได้ 

การปรับกระบวนการ  สนับสนุนให้อาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตรทํางานวิจัยของ
ตนเอง และนํางานวิจัยท่ีตนเองเปูนอาจารย์ที่ปรึกษา มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2559 ต่อไป 

  

 

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

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อกําหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- คณะกรรมการประจําลหักสูตร มอบหมายให้ผู้สอนรายวิชากําหนดการประเมิน  
- คณะกรรมการหลักศุตรวิเคราะห์ผลการประเมินผลเรียนตามรายวิชา และสรุปผลจาก

การประเมินผลการเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้วางแผนเพื่อกําหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้านคือ ๑. ผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ๓. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ทางปัญญา ๔. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ๕. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. อาจารย์ผู้สอนกําหนดการประเมินผู้เรียนท้ังการทดสอบท่ีเป็นอัตนัยและปรนัย 

ข้อสอบทฤษฎี ข้อสอบปฏิบัติ ข้อสอบปากเปล่า ประเมินทักษะผู้เรียนรายบุคคล

และรายกลุ่ม การบ้าน งานท่ีมอบหมาย การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรี 

3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนตามรายวิชา 

สรุปผลจากการประเมินผลการเรียน โดยกําหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน เกณฑ์

การประเมินและผลการประเมินให้สอดคล้องกับ มคอ.2 และ มคอ.3 ของแต่ละ

รายวิชา 

การประเมินกระบวนการ จากการประเมินกระบวนการพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการ

เรียนการสอน เช่น ในรายวิชาพฤติกรรมนักท่องเท่ียว อาจารย์ผู้สอนได้กําหนดให้นักศึกษา

ทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในการใช้บริการการท่องเท่ียว แต่นักศึกษาไม่มี

ความรู้ด้านการวิจัย จึงมีการปรับการเรียนเป็นทฤษฎีและการทํา workshop เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ในการดําเนินการวิจัยและได้ผลการวิจัย ซึ่งจะทําให้นักศึกษามีความ
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เข้าใจในรายวิชาดียิ่งขึ้น  

การปรับกระบวนการ จากผลประเมินกระบวนการคณะกรรมการประจําหลักสูตรมี

ความเห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสได้ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในภาค

การศึกษาถัดไป โดยการปรับแผนการสอนให้นักศึกษาเรียนรายวิชาการวิจัย ก่อนการเรียน

วิชาพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

- คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้

ของนักศึกษา  

- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ติดตามการทํา มคอ .5 ให้เสร็จตรงตาม

กําหนดเวลา 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรได้กํากับติดตามการจัดทํา มคอ .5 ของแต่ละรายวิชาให้แล้วเสร็จ 

2. คณะกรรมการหลักสูตรได้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาการ

โรงแรม โดยทําการทวนสอบจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนวิชาชีพทั้งหมด ท่ีเปิด

สอนในภาคการศึกษานั้นๆ 

3. ได้รายงานผลการทวนสอบและข้อเสนอแนะกลับไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจํา

วิชา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ช้ีแจงการตัดเกรดรายวิชาท่ีมีปัญหา หรือมีผลคะแนน

การเรียนท่ีไม่ปกติ  ตลอดจนสาเหตุ รวมถึงมาตรการแก้ไข 

ประเมินกระบวนการ จาการประเมินกระบวนการ พบว่า  ผลการเรียนบางรายวิชามีความ

ผิดปกติ จึงแก้ไขโดยการให้ผู้สอนกลับไปทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน และติดตามกํากับ
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การทํา มคอ. 5 ให้เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

การปรับกระบวนการ  หลักสูตรควรการประชุมวางแผนการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เพ่ึอท่ีพิจารณาเรื่องเกณ์การให้คะแนนในแต่ละรายวิชา ตาความเหมาะสมของ
ลักษณะรายวิชานั้น  เพื่อลดข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นและนําไปปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป  
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 
มคอ.6 และ มคอ.7) ในปีการศึกษา 2557 มีการทบทวน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาปี่เปิด
สอน พบว่า รายละเอียดใน มคอ.5 ในบางรายวิชาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุถณวุฒิ(TQF) 
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาดังต่อไปนี ้

- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดภาระความรับผิดชอบรายวิชา มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบในรายวิชา จัดทํา   มคอ .5 ให้แล้วเสร็จใน 30 วันหลังส้ินภาค
การศึกษา  

- คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนตามรายวิชา 
อธิบายผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุมทบทวนวิเคราะห์ มคอ 5 ทุกรายวิชา ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2558 และ 2/2558 ตามตาราง ใึห้สอดคล้องเพื่อตรวจทานความ
ถูกต้องตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรได้จัดทํารายงานผล การกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,) และรายงานให้ประธานหลักสูตร
ทราบ 

3. ประธานหลักสูตรสรุปรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ต่อ 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตร 

 การประเมินการะบวนการ    จากการประเมินกระบวนการพบว่า  มคอ 5 ในรายวิชา

ภาคการศึกษา 1/2558  และ 2/2558 ของอาจารย์ในสาขาวิชาการโรงแรม พบว่า ทุก

รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

การปรับกระบวนการ  จากการประเมินกระบวนการคณะกรรมประจําหลักสูตรมีความเห็น

ตรงกันว่า ต้องมีนําข้อมูลใน มคอ. ๕ เป็นแนวทางพ่ึฒนาหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาการ

โรงแรม ในรอบการปรับปรุวหลักสูตรต่อไป 
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ผลการประเมินตนเอง  :  ......3.... คะแนน 
 

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

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ ✓ เป็นไปตามเกณฑ ์

✗ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

-รายงานการประชุมหลักสูตรการโรงแรมครั้งท่ี 1-6 
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน จํานวนท้ังสิ้น 6ครั้ง  ดังน้ี 
 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม  2558 มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเข้าร่วม  จํานวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 100 

- หัวหน้าหลักสูตรแจ็งอาจารย์ในหลักสูตรทราบ 
กําหนดการเปิดภาคการศึกษา1/2558 

- แจ้งให้ดําเนินการกรอก มคอ.3 ให้แล้วเสร็จและ
ส่งตามกําหนดของมหาวิทยาลัย 

 ครั้งที่ 2  เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2558.  มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเข้าร่วม  จํานวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแก่ผู้ลาศึกษา ผู้
ฝึกอบรมหรือ ผู้ทําวิจัย 

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- ผลการตรวจประกันคุณภาพ 
- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เกณฑ์มาตรการ และ

บทลงโทษในการจัดกิจกรรมรับน้อง 
- จัดตารางสอนภาคการศึกษา2-2558 
- การรับนักศึกษาโควต้า 

ครั้งที่ 3  เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน  2558.  มี 
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อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม  จํานวน 5  คน คิด 

เป็นร้อยละ 100 

- แนวปฏิบัติและข้ันตอนการนําเสนอหลักูตรใหม่
และปรับปรุง  

- พิจารณาช่ัวโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร กรณี
พิเศษ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการการทวนสอบผลการเรียน 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเข้าร่วม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- หัวหน้าหลักสูตรแจ้ง อาจารย์ให้ส่งผลการเรียน
ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 

- แจ้งให้นักศึกษาท่ีรับทุน มาช่วยงานสาขา 
- การร้ือถอนอาคารอินทนิลและโรงครัว 
- การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร 3 และ

คณะ 
- การปรับปรุงห้องนํ้าอาคาร 3 
- การคัดเลือกหัวหน้าสาขา และการมอบหมาย

งาน 
 ครั้งที่ 5 เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์  2559 มีอาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

- การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- การส่งรายช่ือศิษย์เก่าเสวนาในงานปัจฉิมนิเทศ 
2558 

ครั้งที่ 6 เมื่อวันท่ี 10 กมิถุนายน  2559 มีอาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

- หัวหน้าหลักสูตร แจ้งประกาศภาระงานข้ันตํ่า
ของอาจารย์ 

- แจ้งปฏิทินช่วงปิดภาคกาศึกษา 
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- ส่งรายชึ่ืออาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการศิลป
จารย์อาชีพ 

- ส่งรายช่ืออาจารย์อบรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
- คณบดี ขอใึหสาขาเสนอโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมเพื่อจัดหารายได้ สาขาละ 1 
โครงการ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม พ.ศ. 2553) 
หลักฐาน 

-เล่มหลักสูตร มคอ.2 

-มาตรฐานคุณวุฒิสาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม
(มคอ.1)  

 

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

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3   
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
ประกอบด้วย 

ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน  23  รายวิชา  
ส่ง 3 ส.ค. 58 

ภาคเรียนท่ี 2/2558  จํานวน 24  รายวิชา 

ส่ง 4 ม.ค. 59 

 หลักฐาน 

- มคอ.3 ปีการศึกษา 2558  

 

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

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5 จัดส่งอาจารย์ประจําหลักสูตรภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน  23  รายวิชา  
ส่ง 11 ธ.ค. 58 

ภาคเรียนท่ี 2/2558  จํานวน 24  รายวิชา 

ส่ง 13 พ.ค. 59 

หลักฐาน 
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- มคอ.5 ปีการศึกษา 2558  

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

อาจารย์ประจําหลักสูตร 5  ท่านร่วมกันจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (31 ก.ค.59) 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

มีการทวนผลสัมฤทธิ์ 
 แต่ไม่ตรงตามกรับวนการท่ีกําหนดจึง ไม่ผ่านในข้อน้ี 

 

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

ข้อเสนอแนะ มคอ.7/2557 

อาจารย์ผู้สอนควรนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสอน
และจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
การด าเนินการปรับปรุง  
นําแผนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน การประเมินผลการเรียนรู้จากรายงาน มคอ.7 ซึ่ง
ปรากฎใน มคอ.5 ของแต่รายวิชา 
 
 

 

8) อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการ   
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ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีการรับสมัครอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ มากกว่าปีละ 1 ครั้ง 
 
หลักฐาน 
-รายการโครงการพัฒนาฝึกอบรมทางวิชาการ /วิชาชีพที่
อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม 

 

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

 
 
 

ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนในาขาวิชาการโรงแรม 

 

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

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 2557 

 3.83 

 หลักฐาน 

แบบปประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ี
มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน มทร.พระ
นคร 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 2557  
 4.31 

หลักฐาน 

แบบปประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิึตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม ่

 

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี   

จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 

  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5   

จํานวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีท่ีดําเนินการผ่าน   

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

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

 

 

 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.1 - 01 รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม 31 ตุลาคม 2555 

5.2 - 01 แฟูม มคอ. 3 และ มคอ. 5  ภาคการศึกษาท่ี 2558/1 และ 2558/2 

รายละเอียด คุณวุฒิ และความเช่ียวชาญของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

รายวิชาท่ีเปิดในหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และ2/2558 

5.3 - 01 แฟูม มคอ. 3 และ มคอ. 5  ภาคการศึกษาทท่ี 2558/1 และ 2558/2 

5.4 - 01 - แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรและ
ระบบงานทะเบียน 

- แบบปประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิึตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
- รายการโครงการพัฒนาฝึกอบรมทางวิชาการ /วิชาชีพที่อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม 

 
  
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา    
ในอนาคต 
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รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

1.ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาในเร่ืองอาคาร 3 ซึ่งได้รับ
งบประมาณปรับปรุง แล้วเสร็จโดย แบ่งป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาหาร ห้องเรียนเบเกอร่ี ห้องก่าแฟ ห้องอาหารเซียงเง้ียบฮ้อ 
ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน ห้องโรงแรมสาธิต โดยปรับปรุงเสร็จพร้อมท่ีจะเข้า
เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2558  

- หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมทางด้านวัสดุต่างๆในการ
เรียนของนักศึกษาของสาขาวิชาการโรงแรม 

ผลการด าเนินงาน  
1. หลักสูตรได้สํารวจ คุรภัณฑ์ และวัสดุฝึก ตลอดจนความต้องการของ

นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการของบประมานปรับปรุง 
อาคาร 3 

2. หลักสูตรการโรงแรมได้มีการเสนอของบประมาณในการปรับปรุงอาคาร3 
ซึ่งเป็นอาคารเรียนของหลักสูตรการโรงแรมและหลักสูตรการท่องเท่ียว ให้
มีความสวยงามทันสมัยและมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการเรียน
ของนักศึกษา  

3. หลักสูตรได้จัดทําโครงการเสนอของบประมารไปยังมหาวิทยาลัยและได้รับ
การอนุมัติปรับปรุงและแล้วเสร็จ พร้อมใช้การในภาคการศึกษาท่ี 2/2558  

การประเมินกระบวนการ จากการประเมินกระบวนการ พบว่า หลักสูตรการ
โรงแรมมีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน โดยได้มีการปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นอาคารท่ีทันสมัย สวน
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งามข้ึน มีท้ังห้องเรียน ของปฏิบัติการต่างๆ ดังน้ี 
1. ห้องปฏิบัติการอาหาร  1 ห้อง 
2. ห้องเบเกอรี่  1 ห้อง 
3. ห้องกาแฟ  1 ห้อง 
4. ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2 ห้อง 
5. ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน 1 ห้อง 
6. ห้องโรงแรมสาธิต 1 ห้อง 
7. ห้องอาหารเซียงเง้ียบฮ้อ 1 ห้อง 
8. ห้องเรียน 35 ท่ีน่ัง 3 ห้อง ช้ัน 3 
9. ห้องเรียนรวม 1 ห้อง ช้ัน 3  
10. ห้องเรยีน 35 ท่ีน่ัง ช้ัน 4 3 ห้อง  

ท้ังน้ีสาขาวิชาได้มีการสํารวจและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับ
การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
               นอกจากน้ีแล้ว หลักสูตรได้นําผลจากการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทุกๆภาคการศึกษาพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินนักศึกษาการ
โรงแรมทุกภาคการศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 4.41 และอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการ
ติดตามผลจากการใช้สิ่งสนับสนุนทุกภาคการศึกษา ผ่านการประชุมเร่ืองสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่การปรับปรุงของปฏิบัติการต่างๆ ของสาขาเพื่อให้มี
อุปกรณ์การศึกษาครบถ้วนและเพียงพอ 
 
การปรับกระบวนการ  หลักสูตรจะมีมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการประเมินว่า
รายปี ในภาคการศึกษา 2559 ถึงประสิทธิภาพในการใช้งานห้องปฏิบัติการ วัสดุฝึก 
และคุรุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานเพื่อการบํารุงรักษา 

  
 

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

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

รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 แบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ 
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6.1 - 02 บันทึกข้อความการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติกการครัว 

 บันทึกข้อความการมอบหมายการดูแลอาคาร 3 

 บันทึกข้อความปัญหาการใช้ห้องอาหาร 

 
 
 
 
 

6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ป ี
 

 
 
 
 

รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

1. การปรับปรุงอาคาร 3 มีความล่าช้า จึงทําให้ขาดสถานท่ีฝึกภาคปฎิบัติ 
ประกอบกับนโยบายเกี่ยวกับการใช้พื้นท่ีเมื่อได้รับการส่งมอบตอนต้นปี 
2559 ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้ามี) 

 สกอ. มีการประเมินผล SAR ลงในระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นเร่ืองใหม่สําหรับ
สาขาวิชา และอาจารย์ประจําหลักสูตรยังไม่มีความเข้าใจ หรือความชํานาญใน
การเขียนเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้มีการจัดอบรมเพื่อให้สาขาวิชา
มีความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึน 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 ผ่านสภามหาวิทยาลัย 
เดือนเมษายน 2560 

หัวหน้าสาขา    ส าเร็จตามแผน 

 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
       
     สาขาวิชาฯ จะไม่ปรับโครงสร้างหลักสูตร แต่จะเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

            1. บางรายวิชาที่เปิดสอน สามารถรวมเป็น 1 รายวิชาได้  
            2. หารายวิชาอื่นๆที่ทันสมัยมาเปิดสอน 

            3. ปรับหน่วยกิตให้มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
       
     คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนควรเข้าอบรมโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา ................. 
แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล :  

ต าแหน่ง รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

1. ประธานหลักสูตร นายพัลลพ หามะล ิ   

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นายภูมิพัฒน์  ทองคํา   

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางสาวสุนันทา ชูตินันท์   

4. อาจารย์ประจําหลักสูตร นางกรรณิการ์  บูรพาพิชิตภัย   

5. อาจารย์ประจําหลักสูตร นางสาวหทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์   

เห็นชอบโดย : 

ต าแหน่ง รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

หัวหน้าสาขาวิชา นายพัลลพ หามะล ิ   

คณบดี ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสนธ์   
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้ระดบัหลักสูตร 

 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 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ค่าเฉล่ีย.... 4.55 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี (ระดับปริญญาตร)ี 

ร้อยละ....... 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 4.78 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - 3.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 3.00 

องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ -  

- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ....... 1.67 

- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ.......  

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ.......  

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย์ - 4.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 2.89 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน - 3.00 
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5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ....... 4.50 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 3.38 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้  3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00 

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 
 

3.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับปริญญาตร ี                
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 

 
องค์ประกอบที ่
 

 
คะแนน 
ผ่าน 

 

 
I 

 

 
P 

 

 
O 

 

 
คะแนน 
เฉลีย่ 

 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.78 4.78 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทกุตัวบง่ชี้ 2.89 - - 2.89 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 ที ่2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  2.95 3.38 4.78 3.36 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพปานกลาง ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก   
 

 

จากการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ ) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม “ผ่าน”        ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 13 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยุ่ในระดับดี (องค์ประกอบที่5 ) จํานวน 1 องค์
ประกอย อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3,4,6 ) และมีจํานวน3 องค์ประกอบ  

 

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. - 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. - 

 


