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1.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีผลการ
ประเ มินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558  “ได้มาตรฐาน ”/ “ไม่ได้มาตรฐาน ”  ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพจากผลการประเมินอยู่ในระดับ ...........  (........ คะแนน) 

  
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 
องค์ประกอบที ่
 

 
คะแนน 
ผ่าน 

 

 
I 

 

 
P 

 

 
O 

 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.37 4.37 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทกุตัวบง่ชี้ 3.07 - - 3.07 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 ที ่2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.03 3.38 4.37 3.34 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก   
 

 

 
จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี ) 

พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว  “ผ่าน  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และมีจํานวน 13 องค์ประกอบ อยู่ในระดั บดีมาก (องค์ประกอบท่ี  2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี  
(องค์ประกอบท่ี 4,5,6 ) มีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง  (องค์ประกอบท่ี 3,6 ) มีจํานวน 2 
องค์ประกอบ 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนกับการสอนท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2.  
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2. รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

 

รหัสหลักสูตร 25531941102107 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ระหว่างวันที่ 7 กันยายน2559 

 

 
 
 

.................................................. 
(อาจารย์ญาดา   ชอบทําดี) 

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

.................................................. 
(ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง) 

คณะกรรมการ 

 
 
 

.................................................. 
(อาจารย์สุภาวดี พุ่มไสว) 

คณะกรรมการ 
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3. บทน า 

 

 

3.1  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
  

รหัสหลักสูตร :  25511941103782 

ชื่อหลักสูตร : …การท่องเท่ียว… 

ระดับ: …ปริญญาตรี… 

 

3.2  ข้อมูลทั่วไป 

 ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีเข้าทํางาน 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีลาออก 

1 อาจารย์ นางสาวใบเฟิร์น  
วงษ์บัวงาม 

ศศ.ม(การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 

1 พฤษภาคม 
2552 

 

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

16 กรกฎาคม 
2555 

 

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

9 กรกฎาคม 
2556 

 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสุนทรี    สุวรรณสมบูรณ์ กศ.ม
(ภาษาศาสตร์
การศึกษา) 

13 สิงหาคม 
2527 

 

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

 

 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ไม่มีการปรับปรุง
หลักสูตร 

 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออก 1ท่าน คือ นางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์  โดย
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
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                 ..17/2557 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2557    สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2558   
 ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 
 

อาจารย์ นางสาวใบเฟิร์น วงษ์บัว
งาม 

 

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาโท 

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) : พนักงานมหาวิทยาลัย   
ประสบการณ์การทําการสอน : 7 ปี 
 

2 อาจารย์ นางสาวปภาดา สืบพลาย ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2549 

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

ระดับการศึกษาที่จบ: ปริญญาโท 

ปีที่จบ:2553 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : อุทยาน นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 

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

3 อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์     
 ขานทอง 

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2553 

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

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

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

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสุนทรี         สุวรรณ
สมบูรณ์ 

ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ระดับการศึกษาที่จบ : /ปริญญาโท 

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

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

5 อาจารย์ นายวิบูลย์         หวัง
รวยนาม 

ระดับการศกึษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2521 

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ปทุมวัน) 
 

ระดับการศึกษาที่จบ : (/ปริญญาโท) 
ปีที่จบ : 2547………..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : …ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต. 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : …ไทยศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ : …มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

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

 

3. อาจารย์ผู้สอน      
 ตําแหน่งทางวิชาการ ช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

1 อาจารย์ นางสาวใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม  
ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

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

ชื่อสถาบันที่จบ : 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญาโท 

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

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

2 อาจารย์ นางสาวปภาดา สืบพลาย ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2549 

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

ระดับการศึกษาที่จบ : (/ปริญญา
โท) 
ปีที่จบ : 2553   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

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

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

3 อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์ ขานทอง ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2553 

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

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

ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) :   พนักงานมหาวิทยาลัย 
/    
ประสบการณ์การทําการสอน : 
........ปี.... 
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4 อาจารย์ นายวิบูลย์ หวังรวยนาม ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2521 

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

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ(ปทุมวัน) 
 

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

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

5 อาจารย์ นายญาณาธร เธียรถาวร ระดับการศึกษาที่จบ :ปริญญาตร ี

ปีที่จบ : 2548 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : 
………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ชื่อสถาบันที่จบ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ระดับการศึกษาที่จบ : ปริญญาโท) 
ปทีี่จบ : …2552……..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศิลป
ศาตร์มหาบัณฑิต 

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

ชื่อสถาบันที่จบ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์…… 

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

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

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : …
การท่องเที่ยว… 

สาขาวิชาที่จบ :การจัดการการ
ท่องเที่ยว……….. 
ชื่อสถาบันที่จบ : Central 
Queensland 
University………… 

ประเภท (สถานภาพของการ
ท างาน) :  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การทําการสอน : 
.....8...ปี.... 
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7 อาจารย์ นนท์ณพร กิติศรีปัญญา ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาตร.ี. 
ปีที่จบ: …2534…  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา: 
การศึกษาบัณฑิต... 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : …
การสอนภาษาอังกฤษ… 

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

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) :  
การสอนภาษาอังกฤษ… 

ชื่อสถาบันที่จบ:…มศว(ปทุมวัน)… 

ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาเอก 

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

ชื่อสถาบันที่จบ:…Central 
Queensland University… 
 

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

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

ปีที่จบ: …2518…   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา:…ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ(ISED):เศรฐ



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  
 

14 

ศาสตร…์ 

ชื่อสถาบันที่จบ:…
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์ 

ระดับการศึกษาทีจ่บ:..ปริญญาตร.ี. 
ปีที่จบ: 2523  
ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา:…
นิติศาสตร์บัณฑิต… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ(ISED):…
นิติศาสตร…์ 

ชื่อสถาบันที่จบ: …
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์ 

ระดับการศึกษาที่จบ:..ปริญญาเอก 

ปีที่จบ: …2525…   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา:…ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต… 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ(ISED):…เศรฐ
ศาสตร…์ 

ชื่อสถาบันที่จบ: …
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร…์ 
 

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

 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2555 91  91 79 
86.81 

76 
96.20 

75 
98.68 

รุ่นปีการศึกษา 2556 81   85 
 

71 
83.52 

68 
95.77 

รุ่นปีการศึกษา 2557 76    76 
 

56 
73.68 

รุ่นปีการศึกษา 2558 87     87 
ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 96.0 93.58 90.67 87.5 85.37 
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 4.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1  
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตัวบ่งช้ีท่ีท่านคิดว่าหลักสูตรน้ันมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ . กําหนด 
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลกัสูตร   (ระดับป.ตรี) 
ผ่านเกณฑ/์ไม่

ผ่านเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ/ระบเุหตุผลหากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

  

เกณฑ์การประเมิน   

1) จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร   
11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด   

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1   
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2-6  

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย  
............. 

4.39  

ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน  จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  คน   
คิดเป็นร้อยละ โดยมีคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตเท่ากับ  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 
......... 

4.35  

ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 72คน  จากจํานวน
บัณฑิตท้ังหมด 72 คน   

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.37  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ 3.00  
1) การรับนักศึกษา  

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 3.00  

ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
1) การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา .... ระดับ 3.00  

1) อัตราการคงอยู ่แสดงผลท่ีเกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร) 
     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2556  จํานวน  68 คน ร้อยละ 90.67 

     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปี 2557  จํานวน  76 คน ร้อยละ 87.5 

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

     นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปี 57  จํานวน   72 คน 

     นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปี 58  จํานวน   87 คน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

  ตารางเปรียบเทียบ 

   ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษา สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 

2556 68 67 98.53 

2557 76 72 94.74 

   2558 87   87         100 

 
3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนัก 
ศึกษาจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 2558  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับดี ถึงระดับดีมาก ท้ังในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสภาพการสนับสนุนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล รวมถึงด้านพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ประเด็นการประเมิน 2556 2557 2558 

1.ด้านหลักสูตร 3.78 3.84 4.16 

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 3.80 3.88 4.24 

3.ด้านสภาพสนับสนุนการเรียนรู้ 3.50 3.45 3.90 

5.ด้านการวัดและประเมินผล 3.56 3.60 4.06 

6.ด้านการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษา 

3.60 3.70 4.00 

คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.64 3.69 4.07 

 

จากผลการดําเนินในปีการศึกษา 2557  ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาเกี่ยวกับ เร่ือง เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ภายใน
ห้องเรียน ท่ียังขาดแคลนยังไม่เพียงพอ และพบปัญหาบ่อยครั้งในการใช้งาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้ เป็นต้น 
ทางสาขาวิชาฯได้นําข้อร้องเรียนน้ีมาปรึกษาร่วมกัน และนํามาจัดทําแผน การดูแลรักษาและคว ามพร้อมในการใช้
อุปกรณ์  จากน้ันเสนอต่อคณะเพื่อดําเนินการต่อไป… 
 
ปีการศึกษา2558 มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา คือ นักศึกษามีความต้องการ อยากให้มีรถบัส ประเภท 50 ท่ีน่ังไว้สําหรับ
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

เก็บโปรแกรมท่องเท่ียวตามเส้นทางต่างๆที่ได้กําหนดไว้เพื่อการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ ทางสาขา ฯได้นําข้อร้องเรียน
ดังกล่าวมาปรึกษา และจัดทําแผน  จากน้ันเสนอต่อคณะเพื่อดําเนินการต่อไป 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 3.00  

   

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ .... ระดับ 3.00  

1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  
 

19 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ … คะแนน 2.22  
1) ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ……0……  คะแนนประเมิน ........0.......(1) 
2) ร้อยละอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 20%…  คะแนนประเมิน..1.67. (2) 

 

รายการข้อมูล จ านวน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง อ. 4 

4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง ผศ. 1 

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

 

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

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

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนครสู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ.2558 

0.6 

2. อ.วิบูลย์  หวังรวยนาม แนวทางการพัฒนาชุมชนนางเลิ้งเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

0.2 

3.ใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
โครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

0.4 

   
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

 
1.2 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ .... ระดับ 4.00  
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    
หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ปี 2558 ครบจํานวน 5 ท่าน ท้ังน้ีอัตราการคงอยู่เสถียร เมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 2556-2558 ดังแสดงตามตารางต่อไปน้ี 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

รายช่ืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คงอยู ่ เกษียณอายุราชการ ลาออก รวม
จ านวน 

ร้อยละ 

2556 4 - 1 5ท่าน 100 

2557 5 - - 5ท่าน 100 

2558 5 - - 5 ท่าน 100 

 
 

ปี 2558 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรยังครบถ้วนแสดงตามรายช่ือดังน้ี 

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

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

 

ความพึงพอใจของอาจารย ์(ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การได้รับการแต่งต้ังให้
ทําหน้าท่ีอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทั้งการได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือทําหน้าท่ีอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งไม่ได้ หมายรวมถึง
อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร) 
 

แสดงผลที่เกิด 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับความพึงพอใจปี 2556 และปี 2557 อยู่ใน
ระดับปานกลาง (3.40) ซึ่งมีแนวโน้มทีีดีข้ึนเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในรอบปีการศึกษา 2556-2557 ท่ีผ่านมา (3.21 
และ 3.33) ดังตารางแสดงเปรียบเทียบด้านล่างน้ี 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

ตารางแสดงเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (ปี 2556-2558) 
 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
หลักสูตร 

2556 2557 2558 

1.ด้านระบบการบริหารรับอาจารย์ และ
การวางแผนกรอบอัตรากําลัง 

3.58 3.60 3.65 

2. ด้านการพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

3.05 3.20 3.43 

3.ด้านการจัดการรายวิชาในหลักสูตร 3.42 3.52 3.40 

4.กระบวนการติดตาม การจัดการเรียน
การสอนภายในหลักสูตร 

3.25 3.10 3.20 

5. ระบบสนับสนุน ช่วยเหลือ และติดต่อ
ประสานงานระหว่างอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

2.78 3.28 3.35 

รวม 3.21 3.33 3.40 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่ 4 3.07  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร .... ระดับ 3.00  

ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน 

.... ระดับ 3.00  

ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
1) การกําหนดผู้สอน 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 

2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 

3) การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน .... ระดับ 3.00  
ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก และมีการประเมินกระบวนการ  
 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก และมีการประเมินกระบวนการ 
 

3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)    
มีระบบและกลไก มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

- ไม่ประเมิน 

 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

✓  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

✓  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

✓  

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

✓  

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

- ไม่ประเมิน 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

✓  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ✓  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี   

จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5   
จํานวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีท่ีดําเนินการผ่าน   

ร้อยละของการดําเนินการท้ังหมดในปีน้ี   

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 4.50  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ .... ระดับ 3.00  

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการ

ท่องเท่ียวร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จัดทาระบบและกลไกการดําเนินงานต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง มี

กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผน ในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วม

ในการวางแผน และมอบหมายอาจารย์ให้สารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่

ต้องการ 

2. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร วิเคราะห์ความจําเป็นต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และดําเนินการ

เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการได้มาซึ่งส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และของบประมาณสําหรับการ

ซ่อมแซมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

3. หลักสูตรจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้/การซ่อมบารุง ตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยคณะฯจัด

ให้บริการ เมื่อส้ินสุดการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน หลักสูตรมอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อม

ระเบียบวิธีการใช้เครื่องมือแก่อาจารย์ประจํารายวิชาในการจัดการเรียนการสอน 

4. เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้จากอาจารย์และนักศึกษา 

จัดทํารายงานเสนอท่ีประชุมหลักสูตร 

5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

1.คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนเสนอจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2 

รายการ ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

1.1รถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีนั่ง 1 คัน เพื่อสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจนํา

เท่ียว ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ และกิจกรรมเก็บเส้นทางเพื่อขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์สีบรอนส์เงิน 

 1.2คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบการจองต๋ัวเครื่องบิน 35 เครื่อง เพื่อฝึกปฏิบัติในรายวิชาสารสนเทศน์เพื่อ

การท่องเท่ียว และรายวิชาธุรกิจการบิน 

นอกจากนี้คณะฯ มีความพร้อมด้านห้องเรียน หนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีศูนย์วิทยบริการ 

และห้องสมุดซึ่งใช้ร่วมกันกับคณะบริหารธุรกิจให้บริการหนังสือตําราวารสารส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลท่ี

จะสืบค้น คณะฯยังจัดบริการส่ือการสอนอื่นเพื่อประกอบการสอน เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น 

2.ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร วิเคราะห์ความจําเป็นต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และดําเนินการเสนอ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการได้มาซึ่งส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และของบประมาณสําหรับการซ่อมแซมส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้นั้น 

3. จากการดําเนินงาน พบว่า ตามท่ีหลักสูตรขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยคณะฯจัดให้บริการนั้น คณะฯไม่

สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากคณะฯมีงบประมาณไม่พอเพียงต่อการจัดสรร ประกอบกับการจัดซื้อรถปรับอากาศนั้น

อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณในการซ่อมบํารุง  

4. เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้จากอาจารย์และนักศึกษา 

จัดทํารายงานเสนอท่ีประชุมหลักสูตร 

5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

 

จากผลการดาเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ขั้นตอนที่ 2 ไม่ชัดเจน คือยังไม่มีการพิจารณา

ลําดับความสําคัญของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท าให้เกิดความสับสนจึงไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามต้องการ จึง

ควรปรับเปล่ียนกระบวนการและข้ันตอนที่ 2 เป็นดังนี ้

1. พิจารณาลําดับความสําคัญของส่ิงสนับสนุนดังกล่าว  

2. พิจารณาความคุ้มค่าในส่ิงท่ีเสนอของบประมาณ  

3. พิจารณาความเหมาะสมด้านราคาของครุภัณฑ์ท่ีเสนอขอ  

 

-จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

ผลการดาเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการท่องเท่ียวมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  

1.มีห้องเรียนห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการทางภาษาและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีดีแก่
นักศึกษา โดย  
  1.1 หลักสูตรวิชาการท่องเทียวมีห้องบรรยายจํานวน 9 ห้อง (1113, 1114, 1115, 1116, 3106, 3301, 3302, 
3401, 3402)  
 1.2 ห้องปฏิบัตการทางภาษาจํานวน 2 ห้อง (1110, 1111)  
 1.3 ห้องเรียนรวมจํานวน 1 ห้อง (1200)  
 1.4 ห้องประชุมจํานวน 2 ห้อง (ห้องประชุมอาภากรและห้อง 1104)  
 #ทุกหอ้งสามารถเช่ือมต่อระบบอินเติร์เน็ตได้# 
2. มีห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 
 2.1 ศูนย์พณิชยการพระนครมีห้องสมุดกลาง 1 แห่ง ภายในให้บริการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยมี
บริการให้ยืมหนังสือ บริการปริญญานิพนธ์ วารสารทางวิชาการและระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะ e-library สําหรับการจัดหาหนังสือต่างๆทางแผนกห้องสมุดให้อาจารย์ได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือท่ีมี
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย หลักสูตรวิชาการท่องเท่ียวเสนอช่ือหนังสือต่อคณะเพื่อการมีร่วมใน
การจัดหาทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษานอกจากนี้ทางห้องสมุดยังได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ
นักศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องสมุด ภายในห้องสมุด ได้มีการจัดสรรพื้นท่ี เป็นห้อง Meeting 
Room จํานวน 2 ห้อง ไว้บริการแก่ นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อใช้ในการพบปะพูดคุยในงานวิชาการต่างๆ 
2.2มีศูนย์วิทยบริการเพื่อบริการแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยการบริการส่ง
บทความวารสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบริการการเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  และมีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายเช่น ระบบ Speed ซึ่งเป็นโปรแกรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรให้ความรู้และแจกคู่มือการใช้บริการต่างๆ        
3.มีบริการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและจุดเช่ือมต่อ 
  อินเตอร์เน็ตในแบบระบบไร้สาย  
3.1คณะศิลปศาสตร์มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลและ
ทําธุรกรรมกับคณะและมหาวิทยาลัย จํานวน 5 เครื่องให้บริการณ. หน้าอาคาร 1    
 3.2 มีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในแบบระบบไร้สายครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีของวิทยาเขตฯซึ่งครอบคลุมไปถึง 2 คณะ 
และทุกหน่วยงานใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 3.3มีระบบบรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีโดยติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิดตามอาคารต่าง ๆ  
    
4. การจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยคณะศิลปศาสตร์จัดให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกสะดวก
ต่างๆ เป็นภาพรวม เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้บริการร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย ด้านระบบงานทะเบียนนักศึก ษา
ลงทะเบียนผ่านเครือข่าย หน้าเว็บไซต์ระบบงาน โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์และสามารถ
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ตารางเรียน ตารางสอบ และผลการเรียนได้ในระบบงานทะเบียนออนไลน์ ควบคุมดูแลโดย
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  
 

27 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

 

-  ด้านกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีดังน้ี  

ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเอกสารประกอบการ
เรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านโสตทัศนูปกรณ์คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านความพร้อมของห้องบรรยาย ห้องฝึก
ปฏิบัติทางภาษาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเกือบดีเนื่องจากคณะมีการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในด้านอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.08 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและ
คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแล้วว่านักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวยังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจนําเท่ียว ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว ภาษาอังกษเพื่องานมัคคุเทศก์ สารสนเทศน์เพื่อการท่องเท่ียว และรายวิชาธุรกิจการบิน และกิจกรรม
เก็บเส้นทางเพื่อขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
ดังนั้นหลักสูตรมีกระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยังขาดดังนี ้
    1. พิจารณาเสนอขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยังขาด 

 2. กําหนดงบประมาณการขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอต่อคณะ 

 3.รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

หลักสูตรน ากระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้้างต้นไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 
1. คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแล้วว่าส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยังขาด ได้แก่  

 1.1รถบัสปรับอากาศ 50 ท่ีนั่ง 1 คัน เพื่อสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจนํา

เท่ียว ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว ภาษาอังกษเพื่องานมัคคุเทศก์ และกิจกรรมเก็บเส้นทางเพื่อขอใบอนุญาติ

ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์สีบรอนส์เงิน 

 1.2คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบการจองต๋ัวเครื่องบิน 35 เครื่อง เพื่อฝึกปฏิบัติในรายวิชาสารสนเทศน์เพื่อ

การท่องเท่ียว และรายวิชาธุรกิจการบิน 

2. หลักสูตรเสนอของบประมาณส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ข้างต้นโดยจัดทํา 

หนังสือเสนอของบประมาณ และรอการพิจารณาผล 

3. หลักสูตรรับแจ้งจากคณะว่าไม่ได้รับอนุมัติตามท่ีเสนอขอ 

จากกระบวนการขอส่ิงสนับสนุนปี 2558 ผลท่ีได้รับไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจากงบประมาณท่ีเสนอขอมี

ราคาสูงและคณะเกรงว่าจะมีปัญหาในด้านงบประมาณกาซ่อมบํารุง หลักสูตรฯมีการประเมินกระบวนการพบว่า 

ขั้นตอนท่ี2 คือการกําหนดงบประมาณการขอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอต่อคณะไม่เหมาะสมจึงลงมติมี

แนวทางเปลี่ยนแปลงในปี 2559 ดังนี้ 
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1. พิจารณาลําดับความสําคัญ โดยคณะกรรมการหลักสูตรมีมติร่วมกันว่าควรเสนอขอคอมพิวเตอร์พร้อม

โปรแกรมระบบการจองต๋ัวเครื่องบิน 35 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติในรายวิชาสารสนเทศน์เพื่อการ

ท่องเท่ียว และรายวิชาธุรกิจการบิน  

2. พิจารณาความคุ้มค่าในส่ิงท่ีเสนอขอมีงบประมาณโดยร่วมกันลงมติให้คณะฯสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจ้างรถปรับอากาศเนื่องจาก 

การจัดซื้อรถปรับอากาศอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณในการซ่อมบํารุงและการจ้างพนักงานขับรถ  

3. พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอขอโดยทบทวนงบประมาณในการขอว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวมี

ราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบ่งชี ้ 3.4  

 
 
 
 
 
 
.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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5.1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน 
ข้อเสนอแนะ/เหตุผล

ที่ให้คะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนด โดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ ์
ระบเุหตุผลหากไม่ผ่าน
เกณฑ ์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
............. 

4.39  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 
 

4.35  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.37  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ 3.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา .... ระดับ 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ … คะแนน 2.22  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ .... ระดับ 4.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่ 4 3.07  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร .... ระดับ 3.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ...... 4.50  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองคป์ระกอบที่ 5 3.38  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ .... ระดับ 3.00  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน 
ข้อเสนอแนะ/เหตุผล

ที่ให้คะแนน 5 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบ่งชี ้ 3.34  

5.2 ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 
องค์ประกอบที ่
 

 
คะแนน 
ผ่าน 

 

 
I 

 

 
P 

 

 
O 

 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.37 4.37 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทกุตัวบง่ชี้ 3.07 - - 3.07 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 ที ่2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.03 3.38 4.37 3.34 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก   
 

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัว
บ่งช้ี) พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว  “ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และมีจํานวน 13 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก(องค์ประกอบท่ี 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 4,5,6 ) มีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง  (องค์ประกอบท่ี 3,6 ) มี
จํานวน 2 องค์ประกอบ 
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6. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.  

2.  
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  

2.  
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7. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

 

 

7.2 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

 

 

7.3 ราช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีรับการสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 


