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ค าน า 

 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้น โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักวิชาการท่องเที่ยว 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ พัฒนาบนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2522 (TQF) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ1) ระดับอาเซียน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์คุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition arrangement on Tourism Professional 
: ASEAN MRA-TP) ของประชาคมอาเซียน และพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2559 
 หลักสูตรการท่องเที่ยว มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานส าหรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งถือเป็นการ
ควบคุมติดตามและประเมินผล ภายใต้มาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งก าหนดให้ท าการประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปี โดยรายละเอียดทั้งหมด น าเสนอใน
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

มิถุนายน 2564 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  พ.ศ. 2563 
ระดับ ปริญญาตรี 
รหัสหลักสูตร 25551431100562 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปัจจุบัน (2563) หมายเหตุ 
1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
- ปร.ด. (การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว) 
- ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 

2. อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า 
- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 

3. อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม 
- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 

4. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

 

5.อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
- ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

อาจารย์ผู้สอน 
 1.ผศ.ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน์ 
 2. ผศ.ดร.อรวรรณบุญพัฒน์ 
 3. อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 
 4. อาจารย์ณฐมน สังวาลย์ 
 5. อาจารย์อุทุมพร  การเก็บ 
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 6. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
 7. อาจารย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช 
 8. อาจารย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร 
 9. อาจารย์น าขวัญ วงค์ประทุม 
 10. อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า 
 11. อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
 12. อาจารย์ชฏาพัศฐ์ สุขกาย 
 13. อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
 14. อาจารย์รักติบูลจันทนุปาน 
 15. อาจารย์วัฒนา  ยืนยง 
 16. อาจารย์ธิดาลักษณ์  อยู่เย็น 
 17. อาจารย์ปทุมวดี  พันธ์สืบ 
 18. อาจารย์เสกสรรค์ พันธ์สืบ 
 19. อาจารย์มลฤดี  แซ่ม้า 
 20. อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์ 
 21. อาจารย์วิจิตรา มนตรี 
 22. อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ 
 23. อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง 
 24. อาจารย์ปุณยวัจน์ พรมหล้า 
 25. อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 - ไม่มี 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
 

 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ.(ตัวบ่งชี้ 1.1) 
 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
 หลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบโดย
ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร มีดังนี้ 
  1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
  2. อาจารย์ปทุมพร แก้วค า 
  3. อาจารย์น าขวัญ  วงศ์ประทุม 
  4. อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 
  5. อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 

             1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต า แหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
             2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) 
1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
 

- ปร.ด. (การจัดการนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว) 
- ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม)  
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

1 . อุทุมพร การเก็บ ,ชฏาพัศฐ์ สุขกาย ,สุรัชนี 
ย ล ธ ะ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ น ฤ ม ล มิ ล โ ค ว ส กี . 
(2562).รูปแบบการจัด 
งานกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทุน
ทางสังคมวัฒนธรรมของต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
ท้องถิ่น. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (หน้า 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) 
2289-2306). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย. 
2. รัชนีกร กุสลานนท์ ,ชฎาพัศฐ์ สุขกาย  
และอนันต์  แก้วตาติ๊บ (2563 )การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นเพื่อยกระดับอัต
ลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชน
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์
กุล (บรรณาธิการ) วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิ
พื้ น ที่  ปี ที่  1 3  ฉ บั บ ที่  1 (  ห น้ า  6 0 - 3 0 ) 
นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า 
 

- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

1. ปทุมพร แก้วค า ,น าขวัญ วงศ์ประทุม , 
อุทุมพร การเก็บ, ศิรินพรรณ ชุ่มอินทรจักร, 
มุกตา นัยวัฒน์และบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล. 
(2561). การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
ฮ่องแฮ่ . ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ) , 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 
(หน้า 133-149) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ดุสิตธานี. 

3. อาจารย์น าขวัญ วงศป์ระทุม 
 

- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

1.น าขวัญ วงศ์ประทุม, มุกตา นัยวัฒน์, ขวัญ
ฤทัย ครองยุติ, ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช, พรรณิภา 
ซาวค า และบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล. (2561). 
การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านวาวี 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย .  ศิ ริ พ ง ศ์  รั ก ใ ห ม่  
(บรรณาธิการ), วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปทีี่ 
12 ฉบับที่ 2 (หน้า 132-149) กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยดุสิตธานี. 
2 .  Bhawornpoj Hiranyarasmeekul,  
Numkwan Wongpratum, 
DuangsiriPoomvichchuvec. (2019). The 
Readiness of Homestay Management: A 
Case Study Of Ban Nong O, Pa Sang 
Sub- District, Mae Chan District, Chiang 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) 
Rai Province.  Proceedings of The 12th 
International Conference of Humanities 
and Social Sciences (HUSOC)  

4. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
 

- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

2.ธนิถา แสงวิเชียร ,ปริพรรน์ แก้วเนตร, จุฑา
มาส เพ็งโคนา, ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช และฐานิ
ดา  ดวงแป้น  (2563) .การส่ ง เสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านไทยทรงด า 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีวารสารศิลป์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ปีที่ 12 
ฉ บ บั ที่  1  ( หน้ า  1 8 0 - 1 9 9 )  ส ง ข ล า :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3 .อรวรรณ บุญพัฒน์ ,ปริพรรน์  แก้วเนตร 
(2562)การสร้างอัตลักษณ์ของผ้าทอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย สู่การเพิ่มมูลค่าทางการ
ท่องเที่ยว.ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ).
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
(หน้า117-133) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดสุติ
ธานี. 
4.ปริพรรน์ แก้วเนตร ,มนสิชา ซาวค า และ
นคเรศ อุดชะยา (2562).การพัฒนาชุดประสบ
การณกิจกรรมการทองเที่ยวบนฐานทุนทาง
สังคมวัฒนธรรม และ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 
2562 (หน้า  2321 -2335) .  กรุ ง เทพฯ: 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) 
5.อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
 

 - ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว) 
 -ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

1. Chantanupan, R.  &Chaimuang, R. , 
( 2018) .  Perception creation and 
Readiness preparation for villages 
toward The Community Based Tourism 
( CBT) .  Proceedings of the 11th 
International Conference of HUSOC 
Network “ Embodying World’ s New 
Conditions and Values”  25- 26 July 
2018 (p.  93) .  Chiang Mai:  Chiang Mai 
University. 
 2. Rachata Chaimuang (2019). A Tourism 
Network Management Model of Baan 
Huaykhom Community, Maeyao Sub-
District, Muang District, Chiang Rai 
Province:  Local Party 
Participation. Proceeding of The 12th 
International Conference of Humanities 
and Social Sciences (HUSOC)  
“ Glocal Society:  from Locale to Globality 
for a Sustainable Society” 
3.  Susaraporn  Tangtenglam, Nitikorn 
Rittikote, Yuthasak Chatkaewnapanon , Krit 
Phanpanya4 ,  Rachata Chaimuang (2020). 
The Possibility of Amazing Thailand Safety 
& Health Administration Logo Usage by 
Tourism Industry Entrepreneurs in 
Southeast Asian Nations.  Solid State 
Technology Volume:  63 Issue:  5 
Publication Year: 2020. 
 

 
 



11 
 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(อาจารย์ประจ าซึ่งมีหน้าทีส่อนในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน) 

   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี ้
 1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
          2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 3. ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) 
1. อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ -  ว ท . ม .  ( อุ ท ย า น 

นั นทน ากา ร  และกา ร
ท่องเที่ยว) 
- วท.บ. (การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ) 

1.ขวัญฤทัย ครองยุติ, ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช, และนฤมล สุมาร. 
(2561). การประเมินและจาแนกช่วงชั้น โอกาสทางด้าน
นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย. 
ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 
12 ฉบับที่ 3 (หน้า 102-117) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดุสิต
ธานี. 
2 .  Khwanruethai Krongyut, Duangsiri Poomvichuvech 
( 2016)  The Natural Torism Attraction Potential 
Evaluation, Chiang Rai Province, Thailand. Proceedings 
Vol. 1, 2nd Global Tourism & Hospitality Conference 
and 15th Asia Pacific Forum for Graduate Students 
Research in Tourism.  16-18 May 2016 (pp.258-  264) . 
Hong Kong: The Hong Kong Polytechic University. 
3 .  Khwanruethai Krongyut, Duangsiri Poomvichuvech, 
Bhawornpoj Hiranyarasmeekul( 2 0 2 0 ) .  Demand and 
Agricultural Products Standard of Accommodation and 
Restaurant Business Entrepreneurs. PSYCHOLOGY AND 
EDUCATION (2020) 57(8): 78-85. 
4.ปราชญ์ ปุณณศุภารมย์ และ ขวัญฤทัย ครองยุติ (2564) .
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักโฮสเทล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ) , 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (หน้า 183-199) 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดุสิตธานี. 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) 
2. อาจารย์ณฐมน สังวาลย์ -  ศ ศ . ม . ( ก า ร จั ด ก า ร

โรงแรมและการท่องเที่ยว)  
- บธ.บ. (การท่องเที่ยว) 

1. พรรณิภา ซาวคา, ปริพรรน์ แก้วเนตร, ณฐมน สังวาล, 
งามนิจ แสนนาพล, และภูวนารถ ศรีทอง (2561). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่ตลาดธุรกิจโรงแรม 
จังหวัดเชียงราย. ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (หน้า 165-182) 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดุสิตธานี. 
2.ณฐมน สังวาลย,ส าราญ ไชยค าวัง ,ปริพรรน แกวเนตร
,อุทุมพร การเก็บ,รชตะ ไชยเมือง และ 
นฤมล มิวโควสกี (2562).ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ชุมชนบ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย.การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (หน้า 
2156-2167). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
 

3.อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล - ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

1.น าขวัญ วงศ์ประทุม, มุกตา นัยวัฒน์, ขวัญฤทัย ครองยุติ, 
ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช, พรรณิภา ซาวคา และบวรพจน์ หิรัณย
รัศมีกุล. (2561). การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านวาวี จังหวัดเชียงราย. 
ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีท่ี 
12 ฉบับที่ 2 (หน้า 132-149) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดุสิต
ธานี. 
2 .  Khwanruethai Krongyut, Duangsiri 
Poomvichuvech, Bhawornpoj 
Hiranyarasmeekul(2020). Demand and Agricultural 
Products Standard of Accommodation and 
Restaurant  
Business Entrepreneurs.  Psychology and 
Education Journal (2020) ,57(8): 78-85. 

4. อาจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช - ศศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

1KhwanruethaiKrongyut,DuangsiriPoomvichuvech 
( 2 0 1 6 )  The Natural Torism Attraction Potential 
Evaluation, Chiang Rai Province, Thailand. 
Proceedings Vol.1 , 2nd Global Tourism & Hospitality 
Conference and 15th Asia Pacific Forum for Graduate 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) 
Students Research in Tourism.  1 6 - 1 8  May 2 0 1 6 
(pp.258-264). Hong Kong: The Hong Kong Polytechic 
University. 
2.ขวัญฤทัย ครองยุติ, ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช, และนฤมล สุมาร. 
(2561). การประเมินและจ าแนกช่วงช้ัน โอกาสทางด้าน
นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย.  

  

ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีท่ี 
12 ฉบับที่ 3 (หน้า 102-117) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดุสิต
ธาน.ี 
3. Khwanruethai Krongyut, Duangsiri Poomvichuvech, 
Bhawornpoj Hiranyarasmeekul(2020) .  Demand and 
Agricultural Products Standard of Accommodation 
and Restaurant  
Business Entrepreneurs. Psychology and Education 
Journal (2020) ,57(8): 78-85. 

5. อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน 
- ศศ.ม. (การท่องเที่ยวและ

การบิน) 
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

1.Witchayakawin, P.  &Chantanupan, R.  (2018). The 
Perception of Locals and Visitors for Development 
on Internal Transports of Sukhothai Historical Park. 
Journal of Tourism and Hospitality Management. 
Vol.6 (2), Mar.-Apr. 2018. (pp.39-46). David Publishing 
Company, NY, USA. 
2 .  Raktibul Chantanupan.  ( 2020) . Guideline for the 
development of Chiang Saen District of Thailand as 
a tourism logistics hub in the Greater Mekong Sub-
Region ( GMS)  PalArch’ s Journal of Archaeology of 
Egypt / Egyptology, 17(10), 368-384. 
3. Witchayakawin, P., Chantanupan, R., & Tabash, M.I. 
( 2 0 2 0 ) .  Impacts and Benefits from tourism an 
example from Thailand.  GeoJournal of Tourism and 
Geosites, 32(4), 1270–1276. 
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4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี ้
     4.1  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
             2. หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
ผลการด าเนินงาน 

รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
1. ผศ.ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน ์ Ph.D. Tourism Management 
2. ผศ.ดร.อรวรรณบุญพัฒน ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและและบริการ 
3. อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว 
4. อาจารย์มนสิชา ซาวค า บธ.ม. การจัดการโรงแรมและภตัตาคาร 
5. อาจารย์สุรัชนียลธะศาสตร ์ MSc.International Tourism Management 
6. อาจารย์นคเรศ อุดชะยา M.B.A Tourism Management 

รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
7. อาจารย์ภูวนารถ   ศรีทอง รป.ม. นโยบายสาธารณะ 
8. ผศ.ดร.วัฒนา  ยืนยง ปร.ด. การบัญช ี
9. ผศ.วิจิตรา มนตรี พบ.ม. ระบบสารสนเทศและการจัดการ 
10. ผศ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics 
11. อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ M.A. Japanese Language and Japanese Literature 
12. อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ ์ น.ม. นิติศาสตร ์
13. อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง พย.ม. การพยาบาลผูสู้งอายุ 
14. อาจารย์ปุณยวัจน์  พรมหลา้ M.A Korean Language and Literature 
15. อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
16. อาจารย์ณฐมน สังวาลย ์ ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
17. อาจารย์อุทุมพร  การเก็บ ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
18. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
19. อาจารย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
20. อาจารย์น าขวัญ วงคป์ระทมุ ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
21. อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
22. อาจารย์ธิดาลักษณ์  อยู่เย็น วท.ม. การจัดการสารสนเทศและระบบ 
23. อาจารย์ปทุมวดี  พันธ์สืบ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
24.อาจารย์เสกสรรค์ พันธ์สืบ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
25. อาจารย์มลฤดี  แซ่ม้า M.A.Chinese Philosophy 
26. อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์ B.A. ภาษาญี่ปุ่น 
27. อาจารย์จงรักษ์ มณีวรรณ์ M.A Teaching Chinese to speakers of other language 
28. รศ.ดิเรก ควรสมาคม น.ม.นิติศาสตร ์

 
      4.2  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
             1) คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
             2) มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
             3) มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ผลการด าเนินงาน 

- ไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 

 
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2558) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2563) โดยได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ตามล าดับ ดังนี้ 
   1) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม 
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
  2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
  3) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (อว.) ได้รับทราบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในระบบ 
CHECO ได้แสดงสถานะรับทราบ  รหัสอ้างอิงเพ่ือการติดตามหลักสูตร 25551431100562_2120_IP  รหัส
หลักสูตร 25551431100562 วันที่รับทราบ 07/04/2563  
ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน(อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
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ประเด็นอธิบาย 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป้าหมายในการด าเนินงาน 
1.หลักสูตรได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมี
คุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ รับผิดหลักสูตร
โดยจะต้องมีคุณวุฒิอย่างน้อยระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งอาจารย์ โดย
ระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรนัน้มีกลไกการรับโดยกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกัน
ประชุมเพื่อหารือในการรับสมัครและแต่งตั้ง และพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
ของหลักสูตรฯ เช่น มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน หรืองานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้
กรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณา และหากไม่สามารถพิจารณาการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
หลักสูตรจะน าเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

ส าหรับปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้มีการปรับแต่งตั้งจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 1) ทางหลักสูตรได้ด าเนินการบริหารหลักสูตรภายใต้การบริหารงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิม

โดยมีอาจารย์ปทุมพร แก้วค า เป็นประธานหลักสูตร โดยมีอาจารย์       น าขวัญ วงค์ประทุม เป็นเลขาหลักสูตร  
และ อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย อาจารย์ปริพรรน์           แก้วเนตร และอาจารย์รชตะ ไชยเมือง เป็น
กรรมการหลักสูตร เพื่อด าเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเอกสารภาคผนวกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563  โดยมีผลให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็น
ต้นมาจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  
              2) ทางหลักสูตรได้มีการด าเนินการปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้การบริหารงานของ
อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย เป็นประธานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ปริพรรน์           แก้วเนตร เป็นเลขาหลักสูตร  
และอาจารย์ปทุมพร แก้วค า อาจารย์น าขวัญ วงค์ประทุม และอาจารย์รชตะ ไชยเมือง เป็นกรรมการหลักสูตร เพื่อ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรมี
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
เอกสารภาคผนวกอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 566/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2563  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
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ประเด็นอธิบาย 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) 
(ปฏิบัติ 16 กันยายน 2562 –  

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564)  

 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)  
( เริ่มปฏิบตัิวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 

 เป็นต้นไป) 

นางสาวปทุมพร แก้วค า นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย นางสาวปทุมพร  แก้วค า 

นางสาวปริพรรน์  แก้วเนตร นางสาวน าขวัญ  วงศ์ประทุม 
นายรชตะ  ไชยเมือง นายรชตะ  ไชยเมือง 

นางน าขวัญ  วงศ์ประทุม นางสาวปริพรรน์  แก้วเนตร  
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ประเด็นอธิบาย 
 

ระบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร ดังนี้ 
           1. คณะกรรมหลักสูตรประชุมเพ่ือวาแผนโดยวิเคราะห์จากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน หลักสูตร 
           2. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 นอกจากนี้ยังก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
และน าเสนอคุณสมบัติต่อส านักวิชาการท่องเที่ยวฯ 
           3.หลักสูตรฯเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมายังคณะกรรมการบริหารของส านักวิชาฯ 
พิจารณาเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความ
เชี่ยวชาญ 

4. คณะกรรมการบริหารของส านักวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบตามเกณฑ์ว่า
ด้วยการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร  

5. ส านักวิชาฯ น าเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ปผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

6. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและเห็นชอบไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือให้การรับรอง ตามแบบ สมอ.08 เพ่ือรับทราบและอนุมัติ 

7.คณะกรรมการหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

8. คณะกรรมการหลักสูตรรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงการับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยหลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ท่านก าลัง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อีกทั้งพิจารณาจากการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาจากผลงานทาง
วิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระยะ 5ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
การประเมินระบบกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าระบบกลไลยังมีความเหมาะสม โดยประเมินจากคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 5 คนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดและเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ . 2558 ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิชาการในทุกปีๆ 
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ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ผลที่เกิดขึ้น 
ท าให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในหลักสูตรฯ นักศึกษามีความสุขกับการเรียน
และกิจกรรมด้านต่างๆส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพ พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 
  2.4) ด้านบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 ยังมิได้ด าเนนิการจัดท าฐานข้อมูลบัณฑิต เนื่องจากยงัไม่มี

ผู้จัดท าระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานให้ เนื่องจากอ้างอิงฐานข้อมูลของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากส่วนกลางคือ 
ฐานข้อมูลที่มาจากมหาวิทยาลยั ซึ่งทางหลักสตูรวางเปา้หมายการเพิ่มทักษะ (Up Skill) ให้บณัฑิตเพื่อประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจบุันในปี 2564  

 

 
ด้านบัณฑิต 

 

ผลที่เกิดขึ้น 
ด้านฐานข้อมูลของบัณฑิตทางหลักสูตรฯ ยังไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง 
แต่จะอ้างอิงฐานข้อมูลของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากส่วนกลางคือ 
ฐานข้อมูลที่มาจากมหาวิทยาลัย 

2.5) ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรไดน้ าสิ่งสนับสนนุมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างสงูสุดในกิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการท่องเที่ยว (การเรียนรู้ธรรมชาติเส้นทาง
เดินป่า ณ ปางขอน) คือ ชุดอุปกรณ์การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว อาทิ เครื่องจับพิกัดต าแหน่ง (GPS)  กล้องส่อง
ทางไกล และชุดประกอบอาหารภาคสนาม 
 
 
ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ผลที่เกิดขึ้น 
ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาจากเครื่องมือจริง ฝึกทักษะและการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ  
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจผู้สอน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้งในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการส ารวจความต้องการการขอต า แหน่งทาง
วิชาการ การศึกษาต่อของอาจารย์ ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรฯได้มีส ารวจ
และก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้วิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 
2563 ของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

 

รายชื่ออาจารย ์
แผนการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ (ปี 2562) 
ผลการด าเนินการ 

 
อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  
สุขกาย 

- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับ ผศ. 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

-อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการ
เพื่อยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- ระหว่างเขียนบทความ 

อาจารย์รชตะ  
ไชยเมือง 

- การจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

- ได้จบการศึกษาปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
- อบรม และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
อาจารย์ปริพรรน ์
แก้วเนตร 

- การจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
- เผยแพรผ่ลงานวิจัยและวิชาการ 

- ด าเนินการเก็บขอ้มลูดุษฎีนิพนธ์  
- ด าเนินจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อยืนขอต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
อาจารย์น าขวัญ  
วงศ์ประทุม 

-  การจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

- ด าเนินการเก็บข้อมลูดุษฎีนิพนธ์  
- ด าเนินจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อยืนขอต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์

อ า จ า ร ย์ ป ทุ ม พ ร  
แก้วค า  

- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ - ด าเนินจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อยืนขอต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
           อีกทั้ง ทางหลักสูตรฯได้ด าเนินการร่วมกับส านักวิชาการท่องเที่ยวด้านการของบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ระบุในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดย
ส านักวิชาฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองและทางโปรแกรมวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวได้น ามาบริหารตามภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โปรแกรมวิชาฯ ได้จ านวน 10,000 
บาทต่อคน ซึ่งทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้น างบประมาณดังกล่าวมาให้ในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองทั้งการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาระดับ ผศ. ได้มีการสนับสนุนให้ขอทุนท าต าราจากมหาวิทยาลัยร่วมถึงการวางแผนส่งผลงาน
วิชาการเข้าสู่กระบวน การขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีกระบวนการแนะน า หนุนเสริมด้วยจัดภาระ
งานที่สะดวกต่อการพัฒนาผลงานวิชาการ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการติดตามการส่งเสริมสนับสนุนการ
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พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าเป็นประจ าด้วยการซักถามทางวาจาและผลการติดตามอาจารย์แต่ละ
ท่านในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 
          1) อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย ได้พัฒนาศักยภาพโดยอบรมเรื่องการเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนและเข้าร่วม International Conference on Responsible Tourism and Hospitality 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัยและการน าเสนอบทความวิจัย  
          2) อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง ได้พัฒนาศักยภาพตนเองโดยอบรมเรื่องการเขียนเทคนิคในการ
เขียนบทความวิชาการ ต ารา และหนังสือ และการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือ
น าไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการหลังจาก เรียนจบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 อีกทั้งยังอบรมเรื่องการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนเพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีความทันสมัย 
         3.) อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร  ได้พัฒนาศักยภาพตนเองโดยการอบรมเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือน าไปพัฒนางานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัยปีงบประมาณ 
2564 ทั้งนี้ได้เข้าร่วม International Conference on Responsible Tourism and Hospitality เพ่ือ
พัฒนาความเชี่ยวชาญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้องกับการท าดุษฎีนิพนธ์และการเรียนการสอน
ของหลักสูตร 

4) อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม ได้พัฒนาศักยภาพตนเองโดยการอบรมเรื่องการสร้าง
นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ,นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และTourism 
Innovation and Design Thinking เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในการรายวิชาและ
สร้างความเชี่ยวชาญ ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

5) อาจารย์ปทุมพร แก้วค า ได้พัฒนาศักยภาพตนเองโดยการอบรม เรื่องการบริหารความ
เสี่ยง และระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Teams เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน อีกทั้งยังได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ เพ่ือเตรียมเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้ตนเอง 
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตนเองซึ่งทาง
หลักสูตรได้มีข้อเสนอแนะให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งพัฒนาเอกสารประกอบ การสอนขึ้นเป็น
ต ารา การพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเพ่ือเตรียมขอสนับสนุนงบประมาณทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ลงวารสารและการเข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนาที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวที่มีวิทยากรระดับแนวหน้าและการอบรมที่มีประกาศนียบัตร เพ่ือ
ยกระดับและสร้างความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างตนเอง รวมถึงการวางเป้าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของตนเองในเวทีระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับจังหวัด 
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เอกสารอ้างอิง 
4.1- 1  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
4.1- 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรคร้ังที่ 1/2563 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
4.1- 3 มคอ.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
(ค าสั่งวนัที่ 16 กันยานย 2562)  
4.1- 4 ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายที่ 566/2564 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงพทุธศักราช 2563  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
4.1- 5  งบประมาณพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2563 
4.1- 6 สัญญารับทุนอุดหนุนการท าวิจัยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2563  
4.1- 7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรคร้ังที่ 2/2563 
4.1- 8 ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายเพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมการน าเสนอบทความวจิัยระดบัชาติ 
4.1- 9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาคเรียน 3/2563 
4.1- 10 หลักฐานการส าเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
4.1-11 หลักฐานการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

3 4 3 

 
 
คุณภาพอาจารย์(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
 
ข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งช้ี 
1.  ข้อมูลคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็น รองศาสตราจารย ์ 0 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็น  ศาสตราจารย ์ 0 
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2.ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(นับผลงานตามปีการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.20 -    - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 

0.80 1 0.8 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการพ.ศ .2556  
- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 1 1.0 
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ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 - - 

- งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 0.40 - - 
- งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.60 - - 
- งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - 
- งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 

รวม 2 1.80 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 36 

 
3. รายละเอียดข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที/่ชื่อ
ฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

ค่า
น้ าหนัก 

1. The Possibility of Amazing 
Thailand Safety & Health 
Administration Logo Usage by 
Tourism Industry Entrepreneurs 
in Southeast Asian Nations 

Susaraporn  Tangtenglam, 
Nitikorn Rittikote, Yuthasak 
Chatkaewnapanon , Krit 
Phanpanya4 ,  Rachata 
Chaimuang 

Solid State Technology Volume: 
63 Issue: 5 Publication Year: 2020 

1.00 

2.การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์
ผ้าทอพื้นถิ่นเพื่อยกระดบัอัตลักษณ์
และเพิ่มมูลคา่สินค้าทางวัฒนธรรม
ชุมชนเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

รัชนีกร กุสลานนท์ 
ชฎาพัศฐ์ สุขกาย  
และอนันต์  แก้วตาติ๊บ 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 1 หน้า 60-30 

0.8 

 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้
1.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 ร้อยละ 20 = 5 5 
2.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ - ร้อยละ 60 = 5 - 
3.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 36 ร้อยละ 20 = 5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.33 
เอกสารอ้างอิง 
4.2-1  วุฒิการศึกษาปริญญาเอก  
4.2-2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์

สกอ. 
ตั ว บ่ ง ชี้  4 . 2  คุ ณ ภ า พ
อาจารย ์

3.00 10 3.33 3.33 

3 

 

 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.3) 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้(อัตราการคงอยู่ของอาจารย์, 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง(อัตราการคงอยู่ของอาจารย์, ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่ 
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน 
โดยในปีการศึกษา พ.ศ.2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาทุกคนมีอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ 

 
 

 

หลักสูตรการจดัการท่องเที่ยว 

(ฉบับปรับปรุง ปี 2558)   
 พ.ศ. 2559 - 2560 

หลักสูตรการจดัการท่องเที่ยว 

(ฉบับปรับปรุง ปี 2558)   
พ.ศ. 2561 

หลักสูตรการจดัการท่องเที่ยว 

(ฉบับปรับปรุง ปี 2558)   
 พ.ศ. 2562 

  หลักสูตรการท่องเทีย่ว (ฉบับ

ปรับปรุง ปี 2563)   
 พ.ศ. 2563 

1.อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ขวัญฤทัย ครองยุต ิ
3.อ.รักติบูลจันทนุปาน 
4.อ.นฤมลมิลโควสกี 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

1.อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ขวัญฤทัย  ครองยุต ิ
3.อ.รักติบูลจันทนุปาน 
4.อ.นฤมลมิลโควสกี 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

1..อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ปทุมพร แกว้ค า 
3.อ.น าขวัญ วงค์ประทุม 
4.อ.ปริพรรน์ แก้วเนตร 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

1..อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ปทุมพร แกว้ค า 
3.อ.น าขวัญ วงค์ประทุม 
4.อ.ปริพรรน์ แก้วเนตร 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 
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ประเด็นอธิบาย 

 

 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีระบบมีกลไกในการประเมินและรายงาน

ผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ และการบริหาร
หลักสูตร พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.06 ด้านบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 4.12  ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมในปีการศึกษา 2536 อยู่ที่ คะแนน 40.9 
อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมีกลไลอย่างเป็นระบบส าหรับ
ความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2563 อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารหลักสูตรในระดับดีเนื่องด้วยมีระบบ กลไก ในการบริหารหลักสูตร มีการประชุมหารือในประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าให้สามารถรับรู้ถึงความต้องการของอาจารย์ รวมทั้งปัญหาที่พบในระหว่าง
การปฏิบัติงาน ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรครวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด 
 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรด้านการบริหารอาจารย์  

ล ำดบั ควำมคิดเห็นของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร ค่ำเฉล่ีย    �̅� ระดบัควำมพึงพอใจ 

1. กำรวำงแผนระยะยำวดำ้นอตัรำก ำลงัอำจำรยใ์ห้เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตร 4 มำก 

2. กำรก ำหนดบทบำทหนำ้ทีและควำมรับผดิชอบของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรและอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรมีควำมชดัเจน 
4.2 

มำก 

3. กำรมีส่วนร่วมของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรในกำรประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลกัสูตร 
4.2 

มำก 
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ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562

ร้อ
ยล

ะ 

ปีการศึกษา 

อตัราการคงอยู่ของอาจารย ์(รอ้ยละ) Linear (อตัราการคงอยู่ของอาจารย ์(รอ้ยละ))
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ประเด็นอธิบาย 
4 กำรจดัรำยวชิำให้อำจำรยผ์ูส้อนในหลกัสูตรมีควำมเหมำะสมตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของอำจำรย์

ผูส้อน 
4.2 

มำก 

5. จ ำนวนภำระงำนสอนของอำจำรยใ์นหลกัสูตรมีควำมเหมำะสม 4.4 มำก 

6. กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย ์ถูกน ำผลมำใชใ้นกำรส่งเสริมพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรสอนของ

อำจำรย ์
4 

มำก 

7. อำจำรยใ์หม่ทุกคนไดรั้บกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 3.8 มำก 

8. กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศทำงวชิำกำรระหวำ่งอำจำรยท์ั้งภำยในและระหวำ่งหลกัสูตร 4.2 มำก 

 ระดบัควำมพึงพอใจในภำพรวมดำ้นกำรบริหำรและพฒันำอำจำรย ์ค่ำเฉล่ีย 4.12 มำก 

 

ผลการประเมินการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

ล ำดบั ควำมคิดเห็นของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร ค่ำเฉล่ีย    �̅� ระดบัควำมพึงพอใจ 

1. กำรพฒันำดำ้นวชิำกำร / วชิำชีพของบุคลำกรสำยสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน  4.2 มำก 
2. กำรส่งเสริมกำรท ำวิจยัของอำจำรยเ์พื่อพฒันำนกัศึกษำ  4.2 มำก 
3. อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรทุกคนไดรั้บกำรพฒันำทำงวชิำกำร และ/หรือวชิำชีพ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  3.8 มำก 
4 กำรส่งเสริมให้อำจำรยใ์ช้วธีิกำรสอนใหม่ๆ ท่ีพฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ  4.2 มำก 
5. อำจำรยไ์ดรั้บกำรส่งเสริมให้เขำ้สู่ต  ำแหน่งทำงวชิำกำรหรือศึกษำต่อ 3.8  
6. กำรพฒันำ / ปรับปรุงกำรจดักำรเรียนกำรสอน กลยทุธ์กำรสอน หรือกำรประเมินกำรเรียนรู้จำกผลกำร

ประเมินกำรด ำเนินงำนท่ีรำยงำนใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 
4.2 มำก 

 ภำพรวมของควำมพึงพอใจกำรส่งเสริมและพฒันำอำจำรย ์ 4.06 มำก 

ส าหรับความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2563 อาจารย์มีความ
พึงพอใจต่อระบบบริหารหลักสูตรในระดับดีเนื่องด้วยมีระบบ กลไก ในการบริหารหลักสูตร มีการประชุมหารือใน
ประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าให้สามารถรับรู้ถึงความต้องการของอาจารย์ รวมทั้งปัญหาที่
พบในระหว่างการปฏิบัติงาน ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรครวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด ซึ่ง
ทางหลักสูตรได้น าผลจากการวางแผนในปี 2563 ที่ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไข เช่น การตีพิมพ์บทความใน
วารสารฐานตั้งแต่ TC1 การขอทุนวิจัยจากหน่วยนอกมหาวิทยาลัย การเขียนเอกสารประกอบการสอน และต ารา
เป็นต้น โดยจัดท าเป็นแผนการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการใช้เกณฑ์ในการขอผลงานวิชาการเป็นหลักกการ
เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าแผนการพัฒนาตนเองและสู่การรจัดแผนการพัฒนาบุคลลากรของ
หลักสูตรในปี 2564 ต่อไป 

ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร 

2559 2560 2561 2562 2563 
3.92 3.98 4.00 4.05 4.09 
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เอกสารอ้างอิง 
4.3-1 หลักสูตรการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563)  
4.3-2 รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนสาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยว 
พ.ศ.2562 
4.3-3 แบบประเมินความ     พงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
4.3-4 แบบสอบถามความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตัวอย่าง 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

 การคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

2559 107 86 75 75 7 
2560  88 66 57 57 
2561   105 82 74 
2562    111 83 
2563     73 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำ  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนศึกษามีผลมาจากหลากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวท าให้นักศึกษาบางจ านวนไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และยังต้องหยุดพักการเรียนเพื่อหารายได้ในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาขาดการส่งงานตามเกณฑ์ ไม่เข้าชั้นเรียน จึงท าให้ผลการเรียน

ของนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจ านวนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดและถูกชักจูงจากเพื่อนหรือคน

รู้จักให้เข้าสู่สังคมใหม่จนไม่สนใจการเรียน 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้

หลักสูตร) 
ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

2559 
จ านวน  4  50 21 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่  3.74  46.73 19.63 

2560 
จ านวน   3  38 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่   3.26  43.18 

2561 
จ านวน   3 1 15 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่   3.26 1.09 14.29 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จของการศึกษามีผลมาจากหลากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวท าให้นักศึกษาบางจ านวนไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และยังต้องหยุดพักการเรียนเพื่อหารายได้ในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
2. ปัจจัยด้านข้อก าหนดของหลักสูตรการศึกษา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการก าหนด

รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ต้องเรียนต่อเนื่อง  ดังนั้นหากเรียนไม่ผ่านจะไม่สามารถข้ามไปเรียนตัวอ่ืนได้จึงท าให้
นักศึกษาเรียนไม่ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด  ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยประธานหลักสูตรได้
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจ ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และด าเนินการแจ้งกลับมา
ยังหลักสูตรเพื่อด าเนินการประสานอาจารย์ผู้สอน เปิดรายวิชารองรับในทุกภาคเรียน  

3. ปัจจัยด้านข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยที่มีการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกษฤ ภาษาไทย และเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนจบ รวมทั้งการวัดความรู้ตามเกณฑ์การจบการศึกษาของหลักสูตร ท าให้นักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ โดยทางหลักสูตรได้ท าการประสานหน่วยงานการ
จัดสอบเพื่อจัดอบรมและมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งก าหนดการสอบให้แก่นักศึกษาและติดตามผลการสอบวัด
ความรู้ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ 2.1) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ทัง้หมด  81 
2. จ านวนบัณฑิตในหลักสูตรทีไ่ด้รบัการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิต  17 
3. ร้อยละของบัณฑิตทไีด้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิตต่อจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 20.99 
4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 76.33 
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 4.49 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์สกอ. 

(ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑติ) 

ตั้งตั้ง 
ตัวหาร  

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

3.51 
76.33 

4.49 4.49 
17 

 

 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 81 100.00 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 66 81.48 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นบัรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

17 
 
- 

17 

25.76 
 
- 

25.76 
จ านวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 32 48.48 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 4 6.06 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 

กำรวิเครำะห์ผลที่ได ้
จากผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ

จัดการการท่องเที่ยว พบว่าบัณฑิตมีงานท าคิดเป็นร้อยละ 25.76 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นอย่างมากส่งผลให้บัณฑิตที่ได้งานท าได้งานท าที่ไม่ตรงสาขาโดยจากผล
การส ารวจบัณฑิตท างานในหน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และส่วน
หนึ่งท างานในบริษัทรับส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และคลีนิคเสริมความงาม ทั้งนี้มีบัณฑิตร้อยละ 48.48 ประกอบอาชีพ
อิสระเช่น ท าอาหารเดลิเวอรรี่ ท าเบเกอรรี่ขายออนไลน์ ท าธุรกิจของครอบครัว และขายสินค้าออนไลน์ และอีกส่วน
หนึ่งปรับตัวเองไปท างานในธุรกิจคลีนิคเสริมความงาม พนักงานขายประจ าร้าน และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์
สกอ. 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ป ริญญาต รีที่ ไ ด้ ง านท าห รือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3.00 
49 
62 

 

X 100 79.03 3.95 
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ตารางค านวณอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปี 
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

(2) 

จ านวนที่
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

2563 
(3) 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 
(2) 𝑥 100

(1)
 

อัตราการคงอยู่ 
(1) − (3) 𝑥 100

(1)
 

2560 2561 2562 2563    
2559 107 4  50 21 32 70.09 70.09 
2560 88  3 1 38 31 47.73 64.77 
2561 105    15 23 14.29 78.10 
2562 111     28 0 74.78 
2563 73     0 0 100.00 

 

 การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1) 
ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ (กระบวนการ) อธิบายผลการด าเนนิงานที่แสดงถึง 
0 ไม่มีระบบกลไก  แนวคิดและขอ้มูลหลักฐาน 
1 ระบบและกลไก 
2 การน าก าลไกไปสู่การปฏิบัติ มกีารประเมินกระบวนการ 
3 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 
4 มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปน็รูปธรรม 
5 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษย์ืนยนั 
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ประเด็นอธิบาย 

1. ระบบและกลไก 

     ในปีการศึกษาที่ 2563 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวมีการปรับปรุง   ระบบและกลไกในการรับนักศึกษาโดยได้
ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม Open House โดยด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ทบทวน/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 

 

ก าหนดจ านวนเป้าหมายในการรับนักศึกษา 

ประชาสมัพันธ์การเปดิรับของหลกัสูตร 

มหาวิทยาลยัฯด าเนินการเปิดรบันกัศึกษา 

ส านักทะเบียนประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือก 

โทรศัพท์สอบถามยืนยันการเข้ารายงานตัว 

 
นักศึกษารายงานตัว 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบรับนักศึกษา 
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ประเด็นอธิบาย 
2. การน ากลไกไปสู่การปฏิบตั ิ

        ผลจากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการตามขั้นตอนของระบบ
และกลไก ไปปฏบิัติดังนี ้

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมคร้ังที่ 1/2563 ได้จัดท าแผนเร่ืองเป้าหมายในการรับนักศึกษา(3.1-1)  
โดยมีความเห็นชอบในที่ประชุมเห็นควรรับนักศึกษาจ านวน 150  คน  เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ.2 และข้อก าหนดอื่น ๆ 
ส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการรับนักศึกษา  หลักสูตรมีการพิจารณาการแบ่งหน้าที่อาจารย์
และนักศึกษาช่วยงานเพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม Open 
House ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมัคคุเทศก์น าชมรอบมหาวิทยาลัยโดยรถราง  การประชาสัมพันธ์โดยอาจารย์แต่ละ
ท่านช่วยกันแชร์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใน Page ของส านักวิชาฯ   

       ส่วนการรับสมัครมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการเปิดรับสมัครนักศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ ในปีการศึกษา 
2563 มีจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวจ านวน 73  คน (ปริญญาตรี4ปี จ านวน 66 คน และเทียบโอน 5คน) โดยทาง
หลักสูตรฯได้ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ อาจารย์น าขวัญ  วงศ์ประทุม ดังนั้นเมื่อนักศึกษารายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัยผ่าน website ในวันที่ 22 มิถุนายน 
2563   ปฐมนิเทศระดับคณะในวันที่ 26 มิถุนายน 2563(ช่วงเช้า)  และปฐมนิเทศหลักสูตรฯในวันที่ 26 มิถุนายน 2563(
ช่วงเช้าต่อจากส านัก)   ผ่านระบบออนไลน์ Page ส านักวิชาการท่องเที่ยว  ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเกิดวิกฤตโรค
ระบาดโควิด-19  และได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวประจ าปีการศึกษา 2563 
ได้แก่อาจารย์น าขวัญ  วงศ์ประทุม  ด าเนินการดังนี้ 

1.ประเมินความพร้อมของนักศึกษาเบื้องต้น ในประเด็นดงัต่อไปนี้ 1)ดา้นวชิาการ (ภาษาอังกฤษ) 30 คะแนน  
2)ด้านทัศนคติของนักศึกษา 40 คะแนน และ3) ด้านบุคลิกภาพภายนอก 30 คะแนน รวม 100 คะแนน   หลังจากนัน้
น าคะแนนดังกล่าวมาพิจารณาออกแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรต่อไป   
    2. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

3. การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมครั้งที่ 2/2563 (3.1-2)เพื่อทวนกระบวนการรับนักศึกษา   ที่ประชุมได้แจ้ง
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา มีคะแนนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (3.89) ใน
ประเด็นเรียงล าดับ ดังนี้ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2) การรายงานตัว และ3) ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
, ระบบการสมัครออนไลน์ และ การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมินคือ ถึงแม้ผลการ
ประเมินจะอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากต่อระบบการรับนักศึกษา แต่ทางหลักสูตรควรเพิ่มการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกมีผลการด าเนินงาน คือ มีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อน้อยกว่าปีการศึกษา 2562 จ านวน 111 คน ในปีการศึกษา 
2563 มีนักศึกษาจ านวน 73 คน คิดเป็นสัดส่วนลดลง 34%ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในมคอ.2 จ านวน 
150 คน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด19  รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการแข่งขันและเปิดรับ
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ประเด็นอธิบาย 
นักศึกษาเพิ่มขึ้นจึงท าให้นักศึกษาบางส่วนเลือกไปเรียนตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ทางหลักสูตรฯจึงมีการประเมิน
ระบบและกลไก พบว่าในระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และจัดประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในวันเปิดบ้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่ทุกโรงเรียนจึงท าให้พลาดโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูล  ดังนั้นมติที่
ประชุมจึงเห็นว่าทางหลักสูตรควรน าเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ให้แก่ส านักวิชาจัดสรรงบประมาณในการออกไปแนะ
แนวประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมครั้งที่ 4/2563 (3.1-4) จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาดังกล่าว 
หลักสูตรควรมีกระบวนการที่ควรปรับปรุง คือ แผนการประชาสัมพันธ์ให้แก่ส านักวิชาจัดสรรงบประมาณในการออกไป
แนะแนวประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
3.1-1 รายงานการประชุมสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2563 
3.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
3.1-3 รายงานการประชุมสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2563 
3.1-4 รายงานการประชุมสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2563 

ก าหนดจ านวนเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษา 

ประชาสมัพันธ์การเปดิรับนักศึกษาของหลักสูตรผ่าน page ของส านกัวิชา 

บุคลากรของหลักสูตร(อาจารย์และนักศึกษา)ช่วยแชร์ข้อมูลผา่นสื่อ

ออนไลน์

บุคลากร(อาจารย์และนักศึกษา)ของหลักสูตรออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ  

นักศึกษามารายงานตัว  

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
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ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2         การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ (กระบวนการ) อธิบายผลการด าเนนิงานที่แสดงถึง 
0 ไม่มีระบบกลไก  แนวคิดและขอ้มูลหลักฐาน 
1 ระบบและกลไก 
2 การน าก าลไกไปสู่การปฏิบัติ มกีารประเมินกระบวนการ 
3 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 
4 มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเปน็รูปธรรม 

มีแนวปฏิบัตทิี่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษย์ืนยนั 
 

ประเด็นอธิบาย 
ระบบและกลไก 

     หลักสูตรฯมีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาร่วมกับส านักวิชาดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษาวางแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การด าเนินงานตามระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กรรมการประจ าหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษา

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดและ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 

ท าการสรปุและประเมินผลส าเรจ็การด าเนินงาน 

น าผลการด าเนินงานเข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร  
ตัวแทนนักศึกษาและน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการด าเนิน

กิจกรรมครั้งต่อไป 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 
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ประเด็นอธิบาย 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษาได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 (3.1.2 -1) พิจารณาเพื่อวางแผนการ
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมก่อนเข้าศึกษาใหม่ในปี 2563 โดยน าผลมาจากการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 มาวางแผนจัดโครงการเตรียมความพร้อมโดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและจากการพิจารณา
ผลการสอบแรกเข้า ของมหาวิทยาลัย(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี) 
พบว่ามีนักศึกษาที่ยังสอบแรกเข้าของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านดังนี้ ภาษาไทย 45.7% , ภาษาอังกฤษ 59.3% ,เทคโนโลยี 
38.9% ดังนั้นจึงได้วางแผนร่วมกับส านักวิชาในการจัดกิจกรรมอบรมความพร้อม(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี)ให้แก่นักศึกษา แต่เนื่องจากอยู่ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนได้
เพราะทางมหาวิทยาลัยงดการจัดกิจกรรมทั้งหมดและเรียกคืนเงินกลับคืนเพื่อน าไปใช้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
เกิดขึ้น 

          จากข้อเสนอแนะในปี 2562 ที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ฯ หลักสูตรจึงด าเนินการตามแผนในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาแรกเข้า โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี่มีส่วนร่วมในการด าเนินการแต่ละฝ่ายและดูแลรุ่นน้องในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563เพื่อให้เกิดความสนิทสนมและคุ้นเคย
ซึ่งกันและกัน โดยการสร้างกลุ่มผ่านสื่อออนไลน์ Face book : ท่องเที่ยว CRRU'63 เพื่อติดต่อประสานงาน  ส่งข้อมูล
ข่าวสาร ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ (3.1.2-2) 

3.การประเมินกระบวนการ  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 3/2563 (3.1.2.3) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาโปรแกรมการท่องเที่ยว  

ความคิดเห็นของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. ภาระงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 4.7 94 0.46 ดีมาก 
2. การแจ้งข้อมูลนักศึกษา 4 80 0.45 ดี 
3. การน าเสนอข้อมูล 4.8 96 0.40 ดีมาก 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.5 90 0.50 ดี 
5. ผลการด าเนินงาน 4.6 92 0.49 ดี 

รวม 4.52 90.4 0.46 ดี 
      

       จากผลการประเมินฯ พบว่าภาระงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และการน าเสนอข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วน การแจ้ง
ข้อมูลนักศึกษา ,รูปแบบการจัดกิจกรรม และ ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับเกณฑ์ดี โดยทางคณะกรรมการหลักสูตรมี
ความเห็นว่า ในการด าเนินงานควรมีระบบการเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเมื่อเป็นระบบ
ออนไลน์มีนักศึกษาบางส่วนเข้าฟังข้อมูลล่าช้าท าให้ไม่เข้าใจข้อมูลในภาพรวมจึงท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
ลดลง และควรปรับรูปแบบกิจกรรมให้ดึงดูดความสนใจมากกว่าเดิม 
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    4. การปรับปรุง/การพัฒนากระบวนการจากการประเมิน 
        ในการประชุมครั้งที่ 4 /2563 (3.1.2-4) มีการปรับโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเนื่องจากในช่วงที่ต้อง
ด าเนินโครงการอยู่ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 และมหาวิทยาลัยเรียกคืนเงินบางส่วนกลับคืน ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้มีการ
ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นตามแผนที่วางไว้เช่นเดิม 

 
 
หลักฐานอ้างอิง 
3.1.2-1  รายงานการประชุมหลกัสูตรการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 / 2563 
3.1.2-2  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
3.1.2-3  รายงานการประชุมหลกัสูตรการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 / 2563 
3.1.2-4  รายงานการประชุมหลกัสูตรการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 / 2563 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 3.1 
การรับนักศึกษา 
(กระบวนการ) 

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในปีต่อไป 
(คะแนน) 

 3.00 3.00  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

3 .00 

หมายเหตุ หากกรรมการประเมินให้คะแนน 4 คะแนนให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
เป้าหมายในการด าเนินการ 

1. จ านวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 
2. ความพึงพอใจองนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า 4.00 

 
ตัวบ่งชี ้
(กระบวนการ) 

อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
0 ไม่มีระบบ กลไก แนวคิดและข้อมูลหลักฐาน  
1.ระบบกลไก 
2. การน ากลไกไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินผลกระบวนการ 
3. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4. มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดโีดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยนั 
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ประเด็นอธิบาย 
1. ระบบและกลไก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรวางแผนการด าเนินงาน 

ด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมูเ่รียน 

ในแต่ละชั้นเรยีน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับงานกิจการ
นักศึกษา ท าหน้าที่ ควบคุม ดูแล ติดตาม 

การให้ค าปรึกษา 

ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการด าเนนิการ 

ให้ค าปรึกษา 

สรุปผลการบันทึกการด าเนินการ 

ให้ค าปรึกษา 

ด้านกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา 

เสนอรายชื่อกรรมการบริหารงาน
ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ศตวรรษท่ี 21 

การประเมินผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

การทบทวนผลการด าเนินงานโดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรจดัประชุม 

เพื่อประเมินกระบวนการ การด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อหา 

แนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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2.การด าเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษาปริญญาตรี 

       ในปีการศึกษาพ.ศ. 2563 หลักสูตรด าเนินการควบคุม  ดูแล  ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ตามแผนภาพระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาโดยน าผลจากการประเมินภายในมาปรับปรุง ในปี 2562 น ามา
ปรับปรุง จึงมีผลท าให้คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่เกี่ยวกับด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (4.53)  ในการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
ในปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณาจากภาระงานท่ีรับผิดชอบและเสนอช่ือต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา (3.2.1-1) 
 

ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ 
ชั้นปีที่ /  

ปีการศึกษแรกเข้า 
หมู่เรียนที่ อาจารย์ที่ปรึกษา 

2563 AA ,AB อ.น าขวัญ   วงศ์ประทุม 
2562 AA อ.รักติบูล    จันทนปุาน 

อ.บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล 
AB อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร 

อ.ณฐมน     สังวาลย ์
2562 (เทียบโอน) AA อ.ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 

2561 
AA,AB อ.ปทุมพร    แก้วค า 
AA,AB อ.รชตะ       ไชยเมือง 

2561 (เทียบโอน) AA อ.รักติบูล     จันทนปุาน 

2560 
AA อ.ขวัญฤทัย   ครองยุติ 
AB อ.ดวงศิริ      ภูมิวิชชุเวช 

2560 (เทียบโอน) AA อ.ขวัญฤทัย   ครองยุติ 

2559 
AA อ.น าขวัญ     วงศ์ประทุม 
AB อ.ดร.ชฏาพัศฐ์ สุขกาย 

 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงประบวนการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้ค าปรึกษาพร้อมทั้ง
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษามากขึ้น  โดยหาข้อมูลปัญหาและอุปสรรค์ที่แท้จริง มีการตั้งกลุ่ม  Line และกลุ่ม 
Facebook เฉพาะของแต่ละช้ันปี รวมทั้งมีการจัดท า Facebookของโปรแกรมวิชาฯ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถปรึกษา รับ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องรู้ไว้และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการ
ปรึกษากับอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ  ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษามีการบันทึกการด าเนินการการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา รวมทั้ง
แฟ้มรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่เป็นรายบุคคล และสรุปผลการบันทึกการด าเนินการให้ค าปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือท่ี
ตรงประเด็นเพื่อให้นักศึกษาคงอยู่ตลอดหลักสูตรและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น    
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             การประชุมครั้งท่ี 2/2563 หลักสูตรมีมติที่ประชุมมีการก าหนดการก ากับติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการ
ให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  อาทิเช่น การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตทั้งใน
มหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย เช่น การลงเบียน , การสอบแรกเข้า , การท างานพิเศษระหว่างเรียน   การเทียบโอน
รายวิชา  การท างานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่นๆ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การท างานเป็นทีม กองทุน
การกู้ยืม  เป็นต้น ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้แก่ Lineกลุ่ม  Facebook กลุ่ม  และโทรศัพท์    โดยเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบรอ้ย
แล้วอาจารย์ที่ปรึกษามีการบันทึกการด าเนินการการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา และสรุปผลเพื่อน าเข้าที่ประชุมของหลักสูตร
ต่อไป โดยเมื่อมีกิจกรรมงานพิเศษต่าง ๆ ทางหลักสูตรได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น การเป็น
อาสาสมัครมัคคุเทศก์เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาน (3.2.1-2) งานบอลลูนนานาชาติ(3.2.1-3)  งานผู้ช่วยมัคคุเทศก์บริษัททัวร์
ต่าง ๆ (3.2.1-4) 
            หลักสูตรได้น าผลการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษามาประเมินกระบวนการ 

              1. การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอผ่านทาง Lineกลุ่ม  Facebook กลุ่ม  และโทรศัพท์  
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลามากขึ้น เช่น การลงทะเบียนเรียน  การ
เทียบโอนรายวิชา  ปัญหาทางการเงิน  ปัญหาการเรียนเป็นต้น 

              2. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้ (3.2.1-
5) 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.62 ดีมาก 

2. การแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเกี่ยวกับการลงทะเบียน 4.12 ด ี

3. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษาในการใช้ชีวิตของนักศึกษาและการเข้า
สู่อาชีพ 

4.43 ด ี

4. การช่วยเหลือนักศึกษาใหส้ามารถจบไดต้รงตามเวลาของหลักสตูร 4.68 ดีมาก 

5. การอธิบาย ตอบปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ 4.81 ดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวม 4.53 ดีมาก 
 

           สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาพบว่า ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.53) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การอธิบายตอบ
ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  การช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถจบได้ตรงตามเวลาของหลักสูตร และ 
ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรกึษา ส่วนประเด็นท่ีอยู่ในระดับดีคือ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษาในการใช้
ชีวิตของนักศึกษาและการเข้าสู่อาชีพ และการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเกี่ยวกับการลงทะเบียน  
         ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายพบว่า จ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันมีจ านวน 36  คน มากกว่าปีการศึกษา 2562 
จ านวน 4   คน  ซึ่งในปีการศึกษา2562 มีนักศึกษาออกจ านวน 32  คน 
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ประเด็นอธิบาย 
การประเมินระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญาตรี 

         หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 (3.2.1 -6) เพื่อทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมินดังนี้คือ  ระบบที่หลักสูตรก าหนดขึ้นและช่องทางให้ค าปรึกษา
ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาฯในแต่ละท่านได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  แต่จ านวน
นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจ านวนเพิ่มขึ้น 4  คน ถ้าเทียบกับปีการศึกษา 2562 โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่ออกกลางคันจะมีปัญหา
ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการเงิน 2)ปัญหาการเรียน เรียนไม่ทันเพื่อนเพราะเป็นช่วงที่เกิดโควิดซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่บ้านไม่ดี จึงท าให้เรียนตามเพื่อนไม่ทัน 3)ปัญหาการเรียนตามความต้องการของผู้ปกครอง 
เช่นอยากให้ลูกเป็นพยาบาล และ 4) ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรเดิม
ก าหนดให้การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ต้องเรียนต่อเนื่องจึงท าให้นักศึกษาที่ตก ต้องลงเรียนล่าช้ากว่าเพื่อน จึงท าให้
เกิดความท้อและเปลี่ยนสาขาเรียน เป็นต้น 

 
การปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญาตรี 

          จากการทบทวนระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ด้านการเรียน 
โดยมีการก าหนดระบบให้ค าปรึกษาเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเรียน  โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาน าข้อมูลที่พบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

ทักษะสารสนเทศ  
สื่อ เทคโนโลย ี

ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

ทักษะชีวิต 
และอาชีพ 

ทักษะวิชาหลักใน
หลักสูตร 

ด าเนินโครงการ 

การทบทวนและประเมินผล 

การปรับปรุงและพัฒนา 
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ประเด็นอธิบาย 
2. การด าเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

          ในปีการศึกษา 2563 การประชุมครั้งที่ 2/2563 (3.2.2.-1) เพื่อวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของหลกัสูตรคือ  ผลิตบณัฑติให้
เป็นเลิศด้านการการบริการและการท่องเที่ยว  โดยได้ก าหนดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ด้า
นทั

กษ
กา

รเร
ียน

รู้แ
ละ

นว
ัตก

รร
ม 

 
ทัก

ษะ
สา

รส
นเ

ทศ
 

สื่อ
 เท

คโ
นโ

ลย
 ี

ทัก
ษะ

ชีว
ิตแ

ละ
อา

ชีพ
 

 

ทัก
ษะ

วิช
าห

ลัก
ใน

หล
ักส

ูตร
 

 

1.กิจกรรมพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 

21 ด้านการ
ท่องเที่ยว 

23-24 
มกราคม 
2564   

นศ.ชั้น
ปีที่ 2 

    ความรู ้
1.เข้าใจเทคนิคการให้บริการน าเที่ยวแบบผจญภัญ 

2. เครื่องมือในการท่องเท่ียวผจญภยั 

สมรรถนะ 

1.มัคคุเทศก์น าเท่ียวแบบผจญภยั 

2.กิจกรรมการ
สอนเสริมใน

รายวิชา TR3205 

การวางแผนและ
จัดรายการน า

เท่ียว 

11 กพ. 
2564 

นศ.ชั้น
ปีที่ 3  

    ความรู ้
1) ความรู้ในการวางแผนการจัดรายการน าเท่ียว 

2)ความรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว 

สมรรถนะ 

1)มัคคุเทศก์ภายในประเทศ 

3. กิจกรรม
พัฒนาทักษะการ
เป็น You tuber 

ด้านการ
ท่องเที่ยว 

20-21 
กุมภาพันธ์ 

2564 

นศ. 
ชั้นปีที่ 

2 

    ความรู ้
1.เข้าใจหลักการสร้างเนื้อหา และน าเสนอข้อมูล 

2. เครื่องมือในการผลิตสื่อออนไลน์ 
สมรรถนะ 

1.สามารถออกแบบสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์
ทางการท่องเท่ียว 

4.กิจกรรมเรียนรู้
การท าเกษตร

พอเพียงเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

27 กุม
ภาพนธ ์

2564 

นศ.ทุก
ชั้นปี 

    ความรู ้
1)นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรพอเพียง
เพื่อการพัฒนาสูก่ารท่องเท่ียว 

สมรรถนะ 

1) การออกแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 
 
 
 



45 
 

ประเด็นอธิบาย 
 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ด้า
นทั

กษ
กา

รเร
ียน

รู้แ
ละ

นว
ัตก

รร
ม 

 
ทัก

ษะ
สา

รส
นเ

ทศ
 

สื่อ
 เท

คโ
นโ

ลย
 ี

ทัก
ษะ

ชีว
ิตแ

ละ
อา

ชีพ
 

 

ทัก
ษะ

วิช
าห

ลัก
ใน

หล
ักส

ูตร
 

 

5.  กิจกรรมใน
รายวิชา TR4206 

การสัมมนาทาง 
ด้านการท่อง เท่ียว
การโรงแรม และ
การบริการ และ
รายวิชา TR 4207 

การจัดการโครงการ
ด้านการท่องเท่ียว  
การโรงแรม และ
การริการ 

24 กพ 

2564 
นศ.ชั้น
ปีที่ 3 

    ความรู ้
1)ความรู้การจัดกจิกรรมสัมมนาวิชาการ 

2) การออกแบบสถานที่ในการจัดประชมุสัมมนา 

ผลลัพท์ 
1) โครงการและกิจ กรรมการพัฒนาชุมชน 

6. กิจกรรมใน
รายวิชา TR2201 

หลักการมัคคุเทศก์ 
และรายวิชา 
TR2414 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว  การ
โรงแรม และการ
บริการ 4 

18 มีนาคม 
2564 

นศ.ชั้น
ปีที่ 1 
และ 

นศ.ชั้น
ปีที่ 2 

    ความรู ้
1) ประวัติสถานที่ทอ่งเที่ยว 

2)ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

สมรรถนะ 

มัคคุเทศก์น าเท่ียวภายใน ประเทศ 

7. การสร้างผู้
ประกอบธุรกิจ
บริการอัจฉรยิะใน
ศตวรรษที่ 21 

19 มีนาคม 
2564 

นศ.ทุก
ชั้นปี 

    ความรู ้
1) การผลิตเครื่องดื่มชา กาแฟ 
สมรรถนะ 

2) การท าขนมเบเกอรี่โดยไม่ใช่เตาอบ 

สมรรถนะ  
1) เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 

8. กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในงาน
มัคคุเทศก์และงาน
บริการ 

1-2 
สิงหาคม 
2563 

นศ.ชั้น
ปีที่  

    ความรู ้
1) ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว และจังหวัดเชียงราย 

2) ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการท่อง เท่ียว 

สมรรถนะ 

1)การสื่อสารน าเที่ยวภาษาอังกฤษในสถานการณ์
จริง  
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ประเด็นอธิบาย 
              ตลอดปีการศึกษามุ่งเน้นการเรยีนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้เรียนรู้จากสถานท่ีจริง ลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง  
โดยมีห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บริษัทจัดน าเที่ยว องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในจังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดอื่นๆ ทัว่ประเทศ 

              หลักสูตรไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านกิจกรรมนักศึกษาในและนอกห้องเรยีนประกอบด้วย 7 ประเด็น(3.2.2-2) สรุปผลการประเมินได้
ดังนี ้
 

ประเด็น 2563 ระดับความพอใจ 
1. กิจกรรมในและนอกห้องเรียนที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมมีความหลากหลาย 4.52 ดีมาก 
2.กิจกรรมที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ 4.63 ดีมาก 
3.กิจกรรมที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

4.55 ดีมาก 

4.กิจกรรมที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิด 4.53 ดีมาก 
5.กิจกรรมที่จัดช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะดา้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4.58 ดีมาก 

6.กิจกรรมหรือทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.12 ดี 
7.กิจกรรมหรือทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปท างาน 4.61 ดีมาก 
 4.51 ดีมาก 

 

             สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดมีาก ท้ังนี้เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัตลิงมือท าจริง
ในสถานท่ี แหล่งท่องเที่ยว ยกเว้นกิจกรรมหรือทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้เนื่องจากไม่
สามารถจัดด าเนินการไดเ้นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

               ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย พบว่าการท างานของหลักสตูรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนปฏิบัตริาชการ
ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้กิจกรรม หรือโครงการต้องมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการท า
กิจกรรม แต่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดมีาก (X=4.51) 
 

การประเมินระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

              หลักสูตรจดัประชุมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 (3.2.2-2) เพื่อประเมิน ระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาท่ีหลักสตูรด าเนินการอยูเ่ป็นการสร้างให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ทั้งด้านการบริการ และการเป็นมคัคุเทศก์  จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาทางหลักสตูรควรปรับกิจกรรมหรือโครงการการสรา้ง
อาชีพและการเป็นเจ้าของธุรกิจทีส่อดคล้องกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมให้กับนักศึกษา 
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 ประเด็นอธิบาย 
  

 

การปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

                หลักสูตรจัดประชุมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 (3.2.2-3) เกี่ยวกับ
เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ระบบที่ควรปรับปรุงคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั
โควิด-19 และระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางมหาวิทยาลยั 

 

สรุปผลการด าเนินการที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 

                การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงาน คือ จ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลง และมีความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.53) 
               การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21บรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงาน คือ นักศึกษาได้รับการเสรมิสร้างพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ครบทุกด้าน และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับดมีาก (X = 4.51) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
3.2.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
3.2.1-2 การเป็นอาสาสมคัรมัคคุเทศก์เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาน 
3.2.1-3 งานบอลลูนนานาชาติ สิงห์ปาร์ค 

3.2.1-4 งานผู้ช่วยมัคคุเทศก์บริษัททัวร์ต่าง ๆ 
3.2.1-5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2.2.-1 รายงานการประชุมสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งท่ี 2/2563 
3.2.2-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะ

การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านกิจกรรมนักศึกษาในและนอกห้องเรยีน 
3.2.2-3 รายงานการประชุมสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งท่ี 4/2563 (3.2.2-2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 3.1 

การรับนักศึกษา 
(กระบวนการ) 

เป้าหมาย 

(คะแนน) 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในปีต่อไป 

(คะแนน) 

 3.00 3.00  บรรล ุ

 ไม่บรรล ุ

3 .00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 

ตัวบ่งช้ี 

(ผลลัพธ์) 
อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

 
 0 ไม่มีการรายงานผล 

1. การรายงานผลบางเรื่อง 

2. รายงานผลครบทุกเรื่อง 

3. มีแนวโน้มที่ดีบางเรื่อง 

4. มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทุกเรื่อง 

5. มีผลการด าเนินงานโดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตรในกลุ่มเดียวกัน 
 
 

ตัวบ่งช้ี 

(ผลลัพธ์) 
อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

 
การคงอยู่ ตารางเปรียบเทียบอัตราการคงอยูข่องนักศึกษาในหลักสูตร จากข้อมูลจ านวนนักศึกษานับถึง สิ้นปีการศึกษา 

2562 พบว่า (3.3.1-1) 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

259 107 86 75 75 7 
2560  88 66 57 57 
2561   105 82 74 
252    111 83 
2563     73 

 

แนวทางแก้ไขของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

              คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมครั้งที่ 4/2563 เรือ่งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ (3.3.1-2) 
              1) อาจารย์ที่ปรึกษาได้ก ากับดูแล  และแนะแนวทางด้านวิชาการ  การให้ค าปรึกษาดา้นตา่ง ๆ 
รวมถึงการสังเกตและสอบถามอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อแก้ไขปญัหาการออกจากการศึกษากลางคันของ
นักศึกษา  
              2) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาใหม้ีการบูรณาการในการท ากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อลดภาระคา่ใช้จ่ายในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

              3) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และฝกึทักษะ
อาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 
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หลักฐานอ้างอิง 
3.3.1-1 รายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร จากข้อมลูจ านวนนักศึกษานับถึง สิ้นปีการศึกษา 2562 
3.3.1-2 รายงานการประชุมสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งท่ี 4/2563 

 
 
 

ตัวบ่งช้ี 

(ผลลัพธ์) 
อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

 
การส าเร็จ
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาในหลักสตูรที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรฯ มีดังนี้ (3.3.1-3) 
ปีการศึกษาที่รบัเขา้ 

(ตั้งแตป่ีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

2559 
จ านวน  4  50 21 
ร้อยละของจ านวนที่
รับเข้าในรุ่น 

 3.74  46.73 19.63 

2560 
จ านวน   3  38 
ร้อยละของจ านวนที่
รับเข้าในรุ่น 

  3.26  43.18 

2561 
จ านวน   3 1 15 
ร้อยละของจ านวนที่
รับเข้าในรุ่น 

  3.6 1.09 14.29 

 
 

หลักฐานอ้างอิง 
3.3.1-3 รายงานจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2562 

 
  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.3  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

ตัวบ่งช้ี 

(ผลลัพธ์) 
อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

 
ความพึง
พอใจและ
ผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ของ
นักศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

หลักสตูรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า 

1. ในปีการศึกษา 2560 ความพึงพอใจของนักศึกษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.20)  อยู่ในระดับ ด ี

2. ในปีการศึกษา 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.30)  อยู่ในระดับ ด ี

3. ในปีการศึกษา 2562 ความพึงพอใจของนักศึกษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.33)  อยู่ในระดับ ด ี

4. ในปีการศึกษา 2563 ความพึงพอใจของนักศึกษา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.39)  อยู่ในระดับ ด ี

          ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมการ
รับนักศึกษาและส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (3.3.3-1) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษา X ระดับความพึงพอใจ 
1. การรับนักศึกษา 3.89 มาก 

2. การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.47 มาก 

3. การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตร ี

4.53 มากที่สุด 

4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสร้างเสริมการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

4.51 มากที่สุด 

รวม 4.35 มาก  
 

 

ตัวบ่งช้ี 

(ผลลัพธ์) 
อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลกัสูตร 

ปีการศึกษา 2559 - 2563 

 
 

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 

             หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 
1. หลักสตูรก าหนดช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนจากนักศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้

นักศึกษาสามารถเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ ได้สะดวก  โดยมอบหมายใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้
นักศึกษาทราบ ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษามี 5 ช่องทางคือ (3.3.3-1) 
1.1 โทรศัพท์ส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรกึษา 

1.2 Application Line  กลุ่มหรือส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผูส้อน 

1.3 Application Messenger  กลุม่หรือส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารยผ์ู้สอน 

1.4 มาพบด้วยตนเอง 
 2. หลักสตูรก าหนดระดับผลกระทบและวิธีการจดัการข้อร้องเรียนไว้ดงันี้ 

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

Series1
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ระดับผลกระทบ วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 

1) ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบไม่รุนแรง 

(บ่น/เสนอแนะ/เล่าให้ฟัง/แจ้งใหท้ราบ/แนะน า) 
1) ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพิ่มเติม 

2) แจ้งให้ประธานหลักสตูรทราบ 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาหาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/
ปรับปรุง 

2) ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบไม่รุนแรงแต่มีความ
เสี่ยงสูงท่ีจะเกิดความรุนแรง 

(ต าหนิ/ต่อว่า/ร้องทุกข์/ระบุตัวตน/พฤติกรรม) 

1) ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพิ่มเติม 

2) แจ้งให้ประธานหลักสตูรทราบ 

3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรหาแนว
ทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรุง 

4) แจ้งผลการด าเนินการกลับไปถงึผู้ร้องเรียน 

3) ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบรุนแรง 

(ด่าทอ/ขู่จะฟ้อง/ฟ้องร้อง/ท าร้ายร่างกาย/การขมขู่
จะออกสื่อ/มีประเด็นทางกฎหมาย) 

ต้องจัดการแกไ้ข/ผลกระทบทันที 

1) ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพิ่มเติม 

2) ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน 24 ช่ัวโมง 

3) รายงานประธานหลักสตูรทราบ/ผู้บริหารระดับ
คณะ ประชุมเพื่อพิจารณา จดัประชุมทบวนข้อ
ร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไข/ปอ้งกัน/ปรับปรุง 

4) แจ้งผลการด าเนินการกลับไปถงึผู้ร้องเรียน 

5) ดูแล/ตดิตามประเมินผูร้้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. หลักสตูรด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรยีนของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เพยีงบอกให้ฟัง เช่น 
สัญญาณอินเตอรไ์ม่ดไีมส่ามารถเขา้ใช้ได้  อาจารยผ์ู้สอนให้งานเยอะ   ไม่เข้าใจงานท่ีอาจารย์
สั่ง  เป็นต้น น าข้อร้องเรียนทีไ่ด้มาเข้าที่ประชุม และหาแนวทางดังนี้ 
3.1 ระบบสญัญาณอินเตอร์เนต็ประสานแจ้งไปยังส านักงานให้ด าเนินการ 

3.2 งานเยอะ บูรณาการการจัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชาร่วมกัน  เพื่อลดภาระงานของ
นักศึกษาลง 

3.3 ไม่เข้าใจงานที่อาจารย์สั่ง ให้นักศกึษากลับไปคยุและขอค าปรึกษาจากอาจารยผ์ู้สอน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
3.3.3-1 ตัวอย่างการให้ค าปรึกษาผ่านทางสื่อต่าง ๆ  
3.3.3-2 สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรทีด่ าเนินการให้กับนกัศึกษาตามกิจกรมการรับนักศึกษาและ

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
3.3.3-3 รายงานการประชุมสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งท่ี 4/2563 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 3.3 

ผลที่เกิดกับนักศกึษา 
(ผลลัพท์) 

เป้าหมาย 

(คะแนน) 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในปีต่อไป 

(คะแนน) 

 3.00 3.00  บรรล ุ

 ไม่บรรล ุ

3 .00 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ชื่อตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
ผลการด าเนินงาน 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.00 3.00   บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.00 3.00   บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียน
ของนักศึกษา 

3.00 3.00   บรรล ุ
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน (จ านวนคน) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

1 HA2303 การจัดการงานแม่บ้าน  1/2563  4  13  15  13  10  7  1  2  66  63  

2 
SOTT1001 ความรูเ้บ้ืองตน้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  

1/2563  0  4  9  15  14  14  1  6  63  57  

3 SOTT1002 จิตวทิยาการบริการ  1/2563  4  9  28  7  3  2  4  6  63  57  

4 
SOTT1006 พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวข้าม
วัฒนธรรม  

1/2563  4  7  11  11  7  6  8  9  63  54  

5 TR2102 การสือ่สารข้ามวฒันธรรม  1/2563  3  5  3  13  24  11  8  5  72  67  

6 TR2103 พฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว  1/2563  11  13  13  6  12  10  6  2  73  71  

7 TR2207 การวางแผนและพฒันาการท่องเที่ยว  1/2563  7  10  10  8  18  12  1  3  69  66  

8 TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการทอ่งเที่ยว  1/2563  15  15  21  7  5  3  4  2  72  70  

9 
TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3  

1/2563  2  3  12  12  17  9  13  2  70  68  

10 
TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5  

1/2563  4  2  16  12  19  8  4  2  67  65  

11 
TR2515 ภาษาจีนเบ้ืองต้นส าหรับบุคลากร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และการบรกิาร 1  

1/2563  56  9  1  2  1  0  0  2  71  69  

12 TR3202 กลยุทธก์ารท่องเที่ยว  1/2563  1  6  17  13  25  10  2  3  77  74  

13 TR3204 การตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยว  1/2563  4  8  11  17  16  8  7  3  74  71  

14 
TR33011 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  

1/2563  14  15  21  16  3  3  0  2  74  72  

15 TR3309 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์  1/2563  14  11  19  8  10  0  1  2  65  63  

16 
TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบรกิาร  

1/2563  0  2  3  1  1  1  0  0  8  8  
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ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน (จ านวนคน) ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ 
ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F PD S U 

17 
TR4206 การสมัมนาทางด้านการทอ่งเที่ยว
การโรงแรมและการบรกิาร  

1/2563  0  4  2  0  1  0  0  0  7  7     

18 
TR4207 การจดัการโครงการด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ  

1/2563  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  8  8  

19 
TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงาน
ท่องเที่ยว 1  

1/2563  0  0  0  0  0  0  0  0  64  0  3  67  64  

20 
TR4605 การฝกึประสบการณว์ิชาชีพการ
ท่องเที่ยวขัน้ตน้  

1/2563  0  0  0  0  0  0  0  0  46  3  0  49  49  

21 
SOTT1004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่ส าหรับการท่องเที่ยว  

2/2563  0  0  1  0  1  0  3  0  0  0  0  5  5  

22 
SOTT1008 การพฒันาบุคลิกภาพส าหรับ
การท่องเที่ยว  

2/2563  46  7  5  0  0  0  0  3  0  0  0  61  58  

23 
SOTT2001 หลักการมัคคุเทศก์และผู้น า
เที่ยว  

2/2563  0  2  1  1  2  43  0  12  0  0  0  61  49  

24 
SOTT2004 โลจิสตกิส์ส าหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว  

2/2563  3  5  11  10  17  8  3  2  0  0  0  59  57  

25 
SOTT2006 การวางแผนและการจัด
รายการน าเที่ยว  

2/2563  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  5  

26 SOTT3302 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  2/2563  14  18  21  9  6  0  1  1  0  0  0  70  69  

27 
TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายเพื่อการทอ่งเที่ยวการโรงแรมและ
การบรกิาร  

2/2563  4  9  21  17  14  4  1  2  0  0  0  72  70  

28 TR2201 หลักการมัคคุเทศก ์ 2/2563  6  4  12  8  9  22  2  7  0  0  0  70  63  

29 
TR2206 การจดัการธรุกิจน าเที่ยวและ
ตัวแทนน าเที่ยว  

2/2563  11  15  19  8  11  4  1  1  0  0  0  70  69  

30 
TR2209 ธุรกจิการบินและการออกบัตร
โดยสาร  

2/2563  18  11  10  7  2  10  6  0  0  0  0  65  64  

31 
TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 4  

2/2563  0  3  1  4  2  2  2  0  0  0  0  14  14  

32 
TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 6  

2/2563  0  1  0  2  9  4  4  0  0  0  0  21  20  

33 
TR2516 ภาษาจีนเบ้ืองต้นส าหรับบุคลากร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 2  

2/2563  3  2  2  6  1  1  0  1  0  0  0  16  15  

34 
TR3205 การวางแผนและการจัดรายการ
น าเที่ยว  

2/2563  15  20  16  6  7  1  0  0  0  0  0  65  65  
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ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน (จ านวนคน) ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ 
ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F PD S U 

35 
TR3304 การจดัการประชมุ การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวลั การสัมมนา และการจัด
นิทรรศการ  

2/2563  25  8  16  9  7  0  0  0  0  0  0  65  65  

36 TR33071 การจัดการการทอ่งเที่ยวชุมชน  2/2563  14  13  16  8  6  7  3  1  0  0  0  68  67  

37 
TR4204 การบัญชแีละการเงินส าหรับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ  

2/2563  12  10  9  10  3  9  8  4  0  0  0  65  61  

38 
TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการ
การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ  

2/2563  2  6  15  11  14  12  5  0  0  0  0  65  65  

39 
TR4206 การสมัมนาทางด้านการทอ่งเที่ยว
การโรงแรมและการบรกิาร  

2/2563  19  21  25  0  0  0  0  0  0  0  0  65  65  

40 
TR4207 การจดัการโครงการด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ  

2/2563  37  11  15  2  0  0  0  0  0  0  0  65  65  

41 
TR4606 การฝกึประสบการณว์ิชาชีพการ
ท่องเที่ยวขัน้สูง  

2/2563  0  0  0  0  0  0  0  0  54  1  1  56  55  

 
 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 

ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อวิชา 

ภาค/ 
ปี 

การ 
ศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน (รอ้ยละ) จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F PD S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ 
ผ่าน 

1 HA2303 การจัดการงานแม่บ้าน  1/2563  6.06  19.70  22.73  19.70  15.15  10.61  1.52  3.03  0.00  0.00  0.00  66  95.45  

2 
SOTT1001 ความรูเ้บ้ืองตน้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  

1/2563  0.00  6.35  14.29  23.81  22.22  22.22  1.59  9.52  0.00  0.00  0.00  63  90.48  

3 SOTT1002 จิตวทิยาการบริการ  1/2563  6.35  14.29  44.44  11.11  4.76  3.17  6.35  9.52  0.00  0.00  0.00  63  90.48  

4 
SOTT1006 พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยว
ข้ามวัฒนธรรม  

1/2563  6.35  11.11  17.46  17.46  11.11  9.52  12.70  14.29  0.00  0.00  0.00  63  85.71  

5 TR2102 การสือ่สารข้ามวฒันธรรม  1/2563  4.17  6.94  4.17  18.06  33.33  15.28  11.11  6.94  0.00  0.00  0.00  72  93.06  

6 TR2103 พฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว  1/2563  15.07  17.81  17.81  8.22  16.44  13.70  8.22  2.74  0.00  0.00  0.00  73  97.26  

7 
TR2207 การวางแผนและพฒันาการ
ท่องเที่ยว  

1/2563  10.14  14.49  14.49  11.59  26.09  17.39  1.45  4.35  0.00  0.00  0.00  69  95.65  

8 
TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว  

1/2563  20.83  20.83  29.17  9.72  6.94  4.17  5.56  2.78  0.00  0.00  0.00  72  97.22  
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ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อวิชา 

ภาค/ 
ปี 

การ 
ศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน (รอ้ยละ) จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F PD S U 
ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ 
ผ่าน 

9 
TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และ
การบรกิาร 3  

1/2563  2.86  4.29  17.14  17.14  24.29  12.86  18.57  2.86  0.00  0.00  0.00  70  97.14  

10 
TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และ
การบรกิาร 5  

1/2563  5.97  2.99  23.88  17.91  28.36  11.94  5.97  2.99  0.00  0.00  0.00  67  97.01  

11 
TR2515 ภาษาจีนเบ้ืองต้นส าหรับ
บุคลากรทางการทอ่งเที่ยว การ
โรงแรม และการบรกิาร 1  

1/2563  78.87  12.68  1.41  2.82  1.41  0.00  0.00  2.82  0.00  0.00  0.00  71  97.18  

12 TR3202 กลยุทธก์ารท่องเที่ยว  1/2563  1.30  7.79  22.08  16.88  32.47  12.99  2.60  3.90  0.00  0.00  0.00  77  96.10  

13 TR3204 การตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยว  1/2563  5.41  10.81  14.86  22.97  21.62  10.81  9.46  4.05  0.00  0.00  0.00  74  95.95  

14 
TR33011 โลจิสติกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

1/2563  18.92  20.27  28.38  21.62  4.05  4.05  0.00  2.70  0.00  0.00  0.00  74  97.30  

15 TR3309 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์  1/2563  21.54  16.92  29.23  12.31  15.38  0.00  1.54  3.08  0.00  0.00  0.00  65  96.92  

16 
TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการ
จัดการการทอ่งเที่ยวการโรงแรมและ
การบรกิาร  

1/2563  0.00  25.00  37.50  12.50  12.50  12.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8  100.0 

17 
TR4206 การสมัมนาทางด้านการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบรกิาร  

1/2563  0.00  57.14  28.57  0.00  14.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7  100.0 

18 
TR4207 การจดัการโครงการด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ  

1/2563  25.00  25.00  25.00  25.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8  100.0 

19 
TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงาน
ท่องเที่ยว 1  

1/2563  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  95.52  0.00  4.48  67  95.52  

20 
TR4605 การฝกึประสบการณว์ิชาชีพ
การท่องเที่ยวขั้นตน้  

1/2563  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  93.88  6.12  0.00  49  100.0 

21 
SOTT1004 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหม่ส าหรับการทอ่งเที่ยว  

2/2563  0.00  0.00  20.00  0.00  20.00  0.00  60.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5  100.0 

22 
SOTT1008 การพฒันาบุคลิกภาพ
ส าหรับการท่องเที่ยว  

2/2563  75.41  11.48  8.20  0.00  0.00  0.00  0.00  4.92  0.00  0.00  0.00  61  95.08  

23 
SOTT2001 หลักการมัคคุเทศก์และ
ผู้น าเที่ยว  

2/2563  0.00  3.28  1.64  1.64  3.28  70.49  0.00  19.67  0.00  0.00  0.00  61  80.33  

24 
SOTT2004 โลจิสตกิส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  

2/2563  5.08  8.47  18.64  16.95  28.81  13.56  5.08  3.39  0.00  0.00  0.00  59  96.61  
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การ 
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ผ่าน 

25 
SOTT2006 การวางแผนและการจัด
รายการน าเที่ยว  

2/2563  
100.0

0  
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5  100.0 

26 SOTT3302 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  2/2563  20.00  25.71  30.00  12.86  8.57  0.00  1.43  1.43  0.00  0.00  0.00  70  98.57  

27 
TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายเพื่อการทอ่งเที่ยวการ
โรงแรมและการบรกิาร  

2/2563  5.56  12.50  29.17  23.61  19.44  5.56  1.39  2.78  0.00  0.00  0.00  72  97.22  

28 TR2201 หลักการมัคคุเทศก ์ 2/2563  8.57  5.71  17.14  11.43  12.86  31.43  2.86  10.00  0.00  0.00  0.00  70  90.00  

29 
TR2206 การจดัการธรุกิจน าเที่ยว
และตัวแทนน าเที่ยว  

2/2563  15.71  21.43  27.14  11.43  15.71  5.71  1.43  1.43  0.00  0.00  0.00  70  98.57  

30 
TR2209 ธุรกจิการบินและการออก
บัตรโดยสาร  

2/2563  27.69  16.92  15.38  10.77  3.08  15.38  9.23  0.00  0.00  0.00  0.00  65  98.46  

31 
TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และ
การบรกิาร 4  

2/2563  0.00  21.43  7.14  28.57  14.29  14.29  14.29  0.00  0.00  0.00  0.00  14  100.0 

32 
TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร
ทางการทอ่งเที่ยว การโรงแรม และ
การบรกิาร 6  

2/2563  0.00  4.76  0.00  9.52  42.86  19.05  19.05  0.00  0.00  0.00  0.00  21  95.24  

33 
TR2516 ภาษาจีนเบ้ืองต้นส าหรับ
บุคลากรทางการทอ่งเที่ยว การ
โรงแรม และการบรกิาร 2  

2/2563  18.75  12.50  12.50  37.50  6.25  6.25  0.00  6.25  0.00  0.00  0.00  16  93.75  

34 
TR3205 การวางแผนและการจัด
รายการน าเที่ยว  

2/2563  23.08  30.77  24.62  9.23  10.77  1.54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  65  100.0 

35 
TR3304 การจดัการประชมุ การ
ท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั การสัมมนา 
และการจัดนทิรรศการ  

2/2563  38.46  12.31  24.62  13.85  10.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  65  100.0 

36 
TR33071 การจัดการการทอ่งเที่ยว
ชุมชน  

2/2563  20.59  19.12  23.53  11.76  8.82  10.29  4.41  1.47  0.00  0.00  0.00  68  98.53  

37 
TR4204 การบัญชแีละการเงินส าหรับ
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ  

2/2563  18.46  15.38  13.85  15.38  4.62  13.85  12.31  6.15  0.00  0.00  0.00  65  93.85  

38 
TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการ
จัดการการทอ่งเที่ยวการโรงแรมและ
การบรกิาร  

2/2563  3.08  9.23  23.08  16.92  21.54  18.46  7.69  0.00  0.00  0.00  0.00  65  100.0 
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39 
TR4206 การสมัมนาทางด้านการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบรกิาร  

2/2563  29.23  32.31  38.46  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  65  100.0 

40 
TR4207 การจดัการโครงการด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ  

2/2563  56.92  16.92  23.08  3.08  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  65  100.0 

41 
TR4606 การฝกึประสบการณว์ิชาชีพ
การท่องเที่ยวขั้นสูง  

2/2563  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  96.43  1.79  1.79  56  98.21  

 
หมายเหตุ 
 ผลการเรียนกรณี เกรด F ประกอบด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ 
 1. นักศึกษามีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละรายวิชาที่ได้แจ้งไว้ ใน มคอ.3 
 2. นักศึกษาเข้าเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีข้ันต่ า 80% ท าให้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
วัดผล 
 3. นักศึกษาไม่แสดงตัวเองในชั้นเรียน แต่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ 
 4. นักศึกษาไม่มาติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อขอแก้ผลการเรียน I หรือ  M ตามก าหนด 
 5. นักศึกษาลาออก 

6. นักศึกษาถูกจ าหน่ายตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  6.1 จ าหน่ายตามระเบียบการเงิน โดยนักศึกษาไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามก าหนดเวลา 
  6.2 จ าหน่ายตามระเบียบการวัดผล โดยนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด คือ 1.80 
  6.3 เอกสารการสมัครเรียนไม่สมบูรณ์ ท าให้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1) 

 
ตัวบ่งชี ้

(กระบวนการ) 
อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
0=ไม่มีระบบ กลไก แนวคิดและข้อมูลหลักฐาน 
1=ระบบและกลไก 
2=การน ากลไกไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ 
3=การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4=มีผลการปรับปรุงเห็นชดัเปน็รูปธรรม  
5=มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

 
ประเด็นอธิบาย 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการท่องเที่ยว ได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อก าหนดระบบและกลไกในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
1. ระบบกลไก 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548 และฉบับปรับปรุง 2552 

2) แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
3) ด าเนินการยกร่างหลักสูตรฉบับปรบัปรุง และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
4) แต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
5) น าข้อเสนอไปปรับปรุงหลักสตูร 
6) น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
7) น าเสนอหลักสูตรแก่คณะกรรมการวิชาการ ประจ าคณะให้ให้ความเห็นชอบเข้าร้บพิจารณาจากสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม คร้ังที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 
9 ตุลาคม 2562 

8) มหาวิทยาลัยด าเนินการน าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (อว.) ได้รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในระบบ CHECO ได้แสดงสถานะรับทราบ  รหัส
อ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 25551431100562_2120_IP  รหัสหลักสูตร 25551431100562 วันที่รับทราบ 
07/04/2563 

9) กรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (อว.) 

10) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
11) ประเมินผลการสอนรายวชิาโดยอาจารย์ผู้สอน 
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12) ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลยั 
13) น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาประเมนิเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2. การน ากลไกไปสู่การปฏิบตั ิ
          ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมครั้งที่  1/2563 เพื่อวางแผนน าหลักสูตร

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 มาใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการประเมินผลการสอนรายวิชาที่ได้
รับผิดชอบ และท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามแนวปฏิบัติของของมหาวิทยาลัย โดยท าการทวนสอบรายวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน 41 วิชา โดยมีรายวิชาที่ใช้ในการทวนสอบ 12 รายวิชาดังต่อไปนี้ 

รายการ 
2562 2563 

�̅� �̅� 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรม 3.99 4.35 
2. ด้านความรู้ 4.22 4.26 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.32 4.28 
4. ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.20 4.24 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.22 4.06 

รวมเฉลี่ย 4.19 4.23 

 
3.การประเมินกระบวนการ 
               ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2562  ท าให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นว่า
อาจารย์ผู้สอนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกับการปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ เพื่อจะได้เข้าถึงสิ่งที่เรียนมา
กับการน าไปใชไ้ด้จริง  ดงันัน้ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้พิจารณาให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่รบัผิดชอบรายวิชาน าข้อมูลแผนการเรียนที่ก าหนดกิจกรรมในมคอ.3 ส่งเพื่อคณะกรรมการฯจะได้
ร่วมกันพิจารณาบรูณาการกิจกรรมในแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
               จากการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงโดยใช้การสร้างสถานการณ์สมมุติ และการปฏิบัติในสถานที่
จริง พบว่านักศึกษามีทักษะในการเรียนและการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในทิศทางที่ดีขึ้น 
 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
           - 
6. มีแนวปฏิบัติที่ดโีดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยนั 
           - 
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หลักฐานอ้างอิง           
5.1-1   รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรคร้ังที่ 1/2563 
5.1-2   แบบรายงานการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1 /2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 

 

ประเด็นอธิบาย 
การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมในครั้งที่ 1/2563 เพื่อก าหนดระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามศาสตร์ความก้าวหน้าในสาขานั้น ๆ ให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ ดังนี้ 
 
1. ระบบกลไก 
       1.1 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนออกแบบการสอนตามแบบ มคอ.3 
       1.2 น าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปทีี่ผ่านมา มาปรบัวิธีการสอนให้ทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
       1.3 อาจารย์ออกแบบการสอนตามรายวิชาตาม มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ curriculum mappings ตาม มคอ.2 
และด าเนนิการสอนตาม มคอ.3 
       1.4 อาจารย์ประจ าวชิา ทวนสอบระดบัรายวชิา 
       1.5 อาจารย์ประจ ารายวชิารายงานผลการด าเนนิการตามแผน มคอ.5 และอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรจัดทวน
สอบในระดับหลักสูตร 
       1.6 อาจารย์ประจ ารายวชิาน าผลการทวนสอบ มคอ.5 ที่มีข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในมคอ.3 ในรอบถัดไป 
        1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวม มคอ. 5และสรุปผลการด าเนนิงานรายวชิา รายงานผลการประเมิน
การสอนและสิง่อ านวยความสะดวก รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
เป็นรายงาน ด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณะ 
        1.8 คณะน าผลการประเมินรายงาน การด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปี มคอ.7 แจ้งให้กับหลักสูตรและแจ้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อปรับปรุงรายวชิา 
 
2. การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
        ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมคร้ังที่ 1/2563  เร่ืองการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ โดยน าผลการประเมินระบบกลไกในปีการศึกษา 2562 มาพิจารณา
การปรับปรุงสาระรายวิชา ในขัน้ตอนการออกแบบการสอน โดยได้น าค าแนะน าจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาปรับ
รายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่มีหน่วยกิตปฏิบัติ ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนบูรณาการการจัดกิจกรรมกันมากกว่า 1 รายวชิา 
และให้จัดท ารายละเอียดการสอนลงในมคอ.3 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้
นักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินตามระบบและกลไก ก่อนเปิดการศึกษา 
3. การประเมินกระบวนการ 
          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ คร้ังที่ 1/2563  เรื่องการปรับปรุงวิธกีารสอนแบบบูรณาการ
กิจกรรม พบว่า รายวิชาที่มีวิธีการสอนแบบบูรณาการกิจกรรม  ท าให้นักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์ผลิตชิน้งานอย่าง
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ประเด็นอธิบาย 
มีคุณภาพ  ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง และประหยัดเวลา  คณะกรรมการบริการหลักสูตรฯจึงได้ให้
อาจารย์ผู้สอนไดน้ ารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรม ไปปรับใช้กับ 
รายวิชาอ่ืน ๆ ให้ได้ทุกรายวชิา 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
           ในปีการศึกษา 2563  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอนแบบบูรณาการกิจกรรม
อย่างน้อย 1 รายวิชา โดยน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นผูพ้ิจารณาก่อนเปดิการเรียนการสอนในแต่
และภาคการศึกษาเพื่อให้มีความทันสมัยในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
             5.1 ผลิตสื่อวีดีทัศนป์ระชาสัมพนัธ์แนะน าแหลง่ท่องเที่ยววัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ผ่านFace book 
ของนักศึกษาในรายวิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์และรายวิชา TR2414 ภาษาอังกฤษเพือการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว  การโรงแรม และการบริการ 4 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และล็อค
ดาวน์จงัหวัดเชียงราย ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถรับชมผา่นสื่อดังกล่าวได้  
          5.2 โครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาสร้างสรรค์ให้กับชุมชนในรายวชิา TR4206 การสัมมนาทางดา้นการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ และรายวชิา TR 4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว  การโรงแรมและ
การบริการ   ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  เทศบาล
เวียงชัย ชุมชนบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 และชุมชนบ้านปง ต.เวียงชัย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย  โดยนักศึกษาได้จัด
ประชุมส ารวจความต้องการของชุมชน เพื่อน ามาคิดและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการแก่ชุมชน 
ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  กิจกรรมการท่องเที่ยว การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว และการพัฒนาโฮม
เตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิน้ ก็ได้รับการประเมินผลจาก
เครือข่ายความร่วมมือฯ 
6. มีแนวปฏิบัติที่ดโีดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยนั 
           6.1 รายวิชาปฏบิัติที่เปิดสอนสามารถน ารูปแบบการบรูรณาการกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ไปประยุกต์ให้มี
ความทันสมัยในศาสตร์สาขาการท่องเที่ยว เช่น  Virtual Tour 
           6.2 ชุมชมน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาผลิตไปประชาสัมพนัธบ์น Pageของชุมชน เช่น  
บ้านหนองหลวง หมู่ 16 การท่องเที่ยว สายน้ า วิถีและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวบา้นปง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
 

 

หลักฐานอ้างอิง  
5.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1 
5.1-4 โครงการรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากกว่า 1 รายวิชา 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้ 5.1 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

(กระบวนการ) 

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายในปี
ต่อไป 

(คะแนน) 
3.00 4.00  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

3.00 

 
 

 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 
ตัวบ่งชี ้
(กระบวนการ) 

อธิบายผลการด าเนนิงานที่แสดงถึง 
0=ไม่มีระบบ กลไก แนวคิดและข้อมูลหลักฐาน 
1=ระบบและกลไก 
2=การน ากลไกไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ 
3=การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4=มีผลการปรับปรุงเห็นชดัเปน็รูปธรรม  
5=มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

 
 

ประเด็นอธิบาย 
ก าหนดผู้สอนเป้าหมาย : ผู้สอนทุกรายวิชามีความรู้ความสามารถเหมาะ สมตรงกับรายวิชาที่เปิดสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ประชุมในการประชุมคร้ังที ่1/2563 เพื่อวางแผนระบบและกลไก ในการก าหนดผู้สอน
รายวิชาใน ดังนี ้
1. ระบบกลไก 
       1) ส านักสง่เสริมวิชาการส่งรายวชิาที่เปดิสอนมาให้แก่คณะและสาขาวชิา 
       2) หลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนในแต่ละรายวิชาพิจารณาคุณสมบตัิจากความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย 
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆและคุณวฒุิของอาจารย์ผู้สอนรวมทัง้หลักเกณฑ์การก าหนดภาระงานขัน้ต่ า
ของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
        3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าเอกสารประกอบการสอนหรือต ารา 
        4) หลักสูตรส่งรายชื่อผูส้อนในแต่ละรายวิชาผ่านการเห็นชอบของคณะไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ 
        5) ส านักสง่เสริมวิชาการประกาศรายชื่อผู้สอนโดยอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 
        6) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน 
        7) ด าเนินการประเมินผูส้อนโดยนักศึกษาและประธานสาขาเป็นผู้ก ากบัติดตามการด าเนนิการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
        8) น าผลการประเมินผู้สอนไปใช้ในการคัดเลือกผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไป 
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ประเด็นอธิบาย 
2. การน ากลไกไปสู่การปฏิบตั ิ
         หลักสูตรได้ด าเนนิการตามระบบและกลไกดังต่อไปนี้ 
          1. ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้เปิดสอนรายวิชาจ านวนทั้งสิ้น 41รายวิชา โดยแบ่งเปน็ภาค
การศึกษาต่าง ๆ ดงันี ้
           - ภาคเรียนที่ 1/2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 21 วิชา 
           - ภาคเรียนที่ 2/ 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทัง้หมด จ านวน 20 วิชา 
           2. หลักสูตรประชุมคร้ังที่ 1/2563 และ 2/2563 เพื่อพิจารณาผูส้อนในแตล่ะรายวชิา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัย ประสบการณ์สอน และคุณวุฒอิาจารย์ และส่งรายชื่อผู้สอนในแต่ละรายวชิาผ่านความ
เห็นชอบของคณะไปยงัส านักส่งเสริมวิชาการ 
            -ส านักสง่เสริมวิชาการจัดท าตารางการเรียนการสอนให้กับอาจารย์แล้วส่งกลบัมายงัคณะต้นสงักัดของอาจารย์
ผู้สอน 
            - อาจารย์ผู้สอนด าเนนิการจัดท ามคอ 3. ก่อนเปิดภาคเรียน และด าเนนิการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษา 
            - ด าเนินการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา ผา่นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และน าผลการประเมินผูส้อนไป
ใช้ในการคัดเลือกผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 
2. การประเมินกระบวนการ 
               คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมในครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณากระบวนการ พบว่าในขัน้ตอนของ
การก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวชิานัน้เปน็ไปตามความถนัดและความสามารถของอาจารย์ผู้สอนแต่จากการพูดคุยและเสียง
สะท้อนจากนักศึกษาพบว่าอาจารย์แต่ละทา่นได้มีการสัง่งานนกัศึกษาเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงได้
ก าหนดแนวทางการปฏบิัติส าหรับวิชาที่สามารถบูรณาการกันได้ให้ออกแบบงาน และกิจกรรมร่วมกันเพื่อลดภาระงานของ
นักศึกษาลง 
3. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
           ผลการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการประชุม โดยการบรูณา
การรายวิชาเพื่อลดปริมาณงานของนักศึกษาลง เช่น 1. กิจกรรมในรายวิชา TR4206 การสัมมนาทาง ดา้นการท่อง เที่ยว
การโรงแรม และการบริการ และรายวิชา TR 4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว  การโรงแรม และการบริการ 2.
กิจกรรมในรายวิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ และรายวิชา TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว  
การโรงแรม และการบริการ โดยผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนให้ชิ้นงานเพียง 1 ชิน้ที่สามารถเก็บคะแนนได้ 2 วิชา 
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเป็นรูปธรรม 
                  - 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
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หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าาหลักสูตรครั้งที่ 1/2563 
5.2-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่  2/2563 
5.2-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่  3/2563 

 

ประเด็นอธิบาย 
- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอนเป้าหมาย : ทุก
รายวิชามีการจัด การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้มคอ.3 และ มคอ.4 

          ในปี 2563 สาขาวิชาได้ประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางแผนการก ากับตดิตามและตรวจสอบการจดัท าแผนการ
การเรยีนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
1.ระบบกลไก 

          1. หลักสูตรก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนส่งแผนการการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) และการจัดการเรยีนการสอนก่อนเปิด
ภาคการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามเวลาที่ก าหนด 

          2. อาจารย์ประจ าวิชาจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้มคอ.3 และ มคอ. 4 

          3. แจ้งเตือนอาจารย์ส่งมคอ.3 และ มคอ. 4ก่อนถึงวันเปิดภาคเรยีน 

          4. อาจารย์ประจ าวิชาจัดการเรยีนการสอนตามที่ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ. 4 

          5. น า มคอ.3 และ มคอ.4 แจ้งให้นักศึกษารับทราบ 

 

2.การน าไปสู่การปฏิบัต ิ

           คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ได้ประชุมในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 และ 2/2563 เพื่อก าหนดผูส้อน และแจ้งให้
อาจารยผ์ู้สอนได้จัดท าแผนการเรยีนรู้ มคอ.3 และมคอ.4 ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ
ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 

3.การประเมินกระบวนการ 

            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมในครั้งท่ี 3/2563 เพื่อประเมินกระบวนการ พบว่า ในปีการศึกษา 2563 เกิด
สถานการณ์โควดิ-19 จึงท าให้อาจารย์ผูส้อนต้องเรยีนรูร้ะบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ เพื่อใหส้ามารถสอนได้ตามแผนการ
เรียนที่ก าหนดไว้ในมคอ. 3 และ มคอ. 4 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจึงไดร้้องขอให้คณะจัดหาผูเ้ช่ียวชาญมาสอนการใช้เครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลนเ์พื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา 

 

4. การปรับปรุงตามผลการประเมนิ 

             ในภาคการศึกษาที่ 1 /2563 และ 2/2563 อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ท าการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความ
หลากหลายเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูท้ักษะศตวรรษที่ 21และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรม 

            จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2562 ท าให้อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะท่านจดัหาโปรแกรมการสอนออนไลน์ท่ี
หลากหลายจึงท าให้เครื่องมือสื่อสารของนักศึกษาไมส่ามารถรองรับระบบได้  ทางหลักสตูรจึงได้มีการแจ้งข้อมูลไปยังผู้บริหารคณะ 
ให้ทางมหาวิทยาลัยด าเนนิการปรบัสื่อการสอนออนไลน์ให้อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามมคอ.3 และ มคอ.4 ใน
โปรแกรมเดยีวกัน ได้แก่โปรแกรม Google Classroom  และ googel Meet  ผ่านระบบการลงทะเบียนของส านักส่งเสรมิวิชาการ 
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6. มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมหีลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

            รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 มีการแสดงรหัสการเข้าห้องเรียนออนไลน์ โปรแกรม Google 

Classroom  ผ่านระบบการลงทะเบยีนของส านักส่งเสริมวิชาการ 
หลักฐานอ้างอิง 
5.2-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2563, 2/2563 ,3/2563 
5.2-4 มคอ. 3 และมคอ. 4 
5.2-5 โปรแกรมการสอนผ่านระบบ Google Classroom 

 

ประเด็นอธิบาย 
- การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชา การทางสังคม และการ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒน ธรรม 

เป้าหมาย: จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัยการบิการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ระบบกลไก 

             คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ได้ประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางแผนระบบและกลไกในการจดัการ
เรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
            1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนร่วมกันเพื่อจัดการเรยีนสอนรายวิชาเพื่อบูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

            2) แจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาที่รับผิดชอบในการบูรณาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ใน มคอ 3 ให้สอดคล้องกับ
การบูรณาการในแตล่ะด้าน 

            3) อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ มคอ3 

            4) อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินงานโครงการวจิัย โครงการบริการวิชาการตามแผนท่ีก าหนด 

            5) อาจารย์ประจ าวิชาเขียนรายงานผลการวิจยัและผลโครงการบริการวิชาการ 

            6) อาจารย์ประจ าวิชาประเมินผลการสอนในรายงาน มคอ.5 และท าการทวนสอบรายวิชา 

            7) เสนอผลการทวนสอบให้คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาและด าเนินการทวนสอบตามขั้นตอนของ
หลักสตูรต่อไป 

 
2. การน าไปสู่การปฏิบัต ิ

             ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อก าหนดรายวิชาที่จะใช้ในการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลปรากฏดงันี้ 

รายวิชา กิจกรรม 
การบูรณาการ ผลการด าเนินงาน 

การ 
วิจัย 

บริการ 
วิชาการ 

ท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

TR2201 
หลักการมัคคุเทศก์ 

การศึกษาดูงานและ
ทดสอบภาค ปฏิบัติ 
การน าเที่ยว 
เชียงราย - ล าปาง - 
ล าพูน - เชียงใหม ่

   นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการให้บริการน าเทีย่ว
ในแต่ละสถานที่ของจังหวัดนั้น ๆ โดย
จัดหาข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไป ร่วมกับวิทยากรจาก
สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย ในการเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทาง
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ประเด็นอธิบาย 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ของล้านนา
ให้เข้าใจ เพื่อการสื่อความหมายให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อยา่งถูกต้อง 

TR4207 การ
จัดการโครงการ

ด้านการท่องเท่ียว 
การโรงแรมและการ

บริการ 

การจัดท าโครงการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว การ
โรงแรมและการ
บริการของนักศึกษา 

   1) เก็บข้อมูลชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว และบริการวิชาการโฮมส
เตย์และจัดท าคลิปเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 
 

ประเด็นอธิบาย 
 

รายวิชา กิจกรรม 
การบูรณาการ ผลการด าเนินงาน 

การ 
วิจัย 

บริการ 
วิชาการ 

ท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

TR4207 การ
จัดการโครงการ
ด้านการท่องเท่ียว 
การโรงแรมและการ
บริการ 

 

การจัดท าโครงการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว การ
โรงแรมและการ
บริการของนักศึกษา 

   2) เกิดความสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย  เทศบาลเวยีงชัย ชุมชนบ้านหนองหลวง 
หมู่ 16 และชุมชนบา้นปง ต.เวียงชัย อ.เมือง จ.
เชียงราย 
 

TR 3204 
การตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

ให้นักศึกษาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว โดยท าการ
วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย และ
สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
ให้เหมาะสมกับกลุ่น 

   1) ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 

 
 
3. การประเมินกระบวนการ  

               ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรไดป้ระชุมกันในการ ประชุมครั้งท่ี 3/2563 เพื่อท าการประเมิน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุง ศลิปะและ
วัฒนธรรม พบว่า ในขั้นตอนของการวางแผนควรมีการก าหนด เกณฑ์ในการพิจารณาการเลือกรายวิชาที่จะน ามาบรูณาการกับ
การวิจัยและ บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้อง กับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน 
เพื่อให้องค์ความรู้ที่ไดส้ามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตได้ ซึ่งในช่วงต้นปี 2563 นั้น ไดม้ีโรคระบาด Covid 19 

เกิดขึ้น คณะกรรมการบริการหลักสูตรฯ จึงประชุมเพื่อวางแผนใน เรือ่งของรายวิชาที่จะมีการบูรณาการในปีการศึกษาต่อไป 
เพื่อให้เป็น ประโยชน์และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
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4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
            คณะกรรมการบริการหลักสูตร ได้ประชุมในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 ปรับปรุงระบบและกลไกดังต่อไปนี ้
            1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัรวมทั้งนโยบายภาครัฐเพื่อก าหนดรายวิชาที่
เหมาะสม 
            2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนร่วมกันเพื่อจัดการเรียนสอนรายวิชาเพื่อบรูณาการกับการวิจัย 
บริการวิชาการและท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            3) แจ้งให้อาจารย์ประจ าวชิาที่รบัผิดชอบในการบูรณาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ใน มคอ 3 ให้
สอดคล้องกับการบูรณาการในแต่ละด้าน 
            4) อาจารย์ประจ าวิชาด าเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ มคอ 3 
5) อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินงานโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการท านบุ ารศุิลปวัฒนะรรมตามแผน
ที่ก าหนด 
            6) อาจารย์ประจ าวิชาสรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 
            7) อาจารย์ประจ าวิชาประเมินผลการสอนในรายงาน มคอ.5 และท าการทวนสอบรายวิชา 
            8) เสนอผลการทวนสอบให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและด าเนนิการทวนสอบตามขั้นตอนของ
หลักสูตรต่อไป 

 
 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเป็นรูปธรรม 
                5.1 โครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาสร้างสรรค์ให้กับชุมชนในรายวิชา TR4206 การสัมมนาทางดา้นการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ และรายวชิา TR 4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว  การโรงแรมและ
การบริการ   ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  เทศบาล
เวียงชัย ชุมชนบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 และชุมชนบ้านปง ต.เวียงชัย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย  โดยนักศึกษาได้จัด
ประชุมส ารวจความต้องการของชุมชน เพื่อน ามาคิดและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการแก่ชุมชน 
ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  กิจกรรมการท่องเที่ยว การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว และการพัฒนาโฮม
เตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิน้ ก็ได้รับการประเมินผลจาก
เครือข่ายความร่วมมือฯ 
 
6. มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
           6.1 ชุมชมน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาผลิตไปประชาสัมพนัธบ์น Pageของชุมชน เช่น บา้นหนองหลวง หมู่ 
16 การท่องเที่ยว สายน้ า วิถีและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวบ้านปง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
 

หลักฐานอ้างอิง 
5.2-5 มคอ.3 TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ , TR4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการ

บริการ และ TR 3307 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
5.2-6 รายงานผลการวิจัย 
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5.2-7 แบบตอบรับการใช้ประโยชน์จากส านักงานวฒันธรรมเชียงราย 
5.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563, 2/2563 ,3/2563 
5.2-9 Page ของชุมชนบ้านหนองหลวง หมู่ 16 และPage ของชุมชนบ้านปง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 
การวางระบบ
ผู้สอนและ

กระบวนการการ
จัดการเรียนการ

สอน 

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายในปี
ต่อไป 

(คะแนน) 
3.00 4.00  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

3.00 

 
การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3)  
ผลการด าเนินงาน 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1.ระบบและกลไก 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยจัดให้มีการด าเนินการทวนสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยจัดท าอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง โดยจัดประชุมโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อออกแบบระบบและกลไกการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่ชาติ ดังนี้ 
          1. คณะกรรมการบริหารหลักสุตรประชุม วางแผน ก าหนดผู้สอนให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ตรงตามรายวิชาที่
สอน 
          2. ประธานหลักสูตรก าหนดและชี้แจงกับผูส้อนให้ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมิลผลในหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
          3. แจ้งค าอธิบายรายวชิาและแผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพื่อให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ มคอ.3  มคอ.4 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 
          4. อาจารย์ผู้สอนท าการสอบตามแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 และจัดท าข้อสอบกลางภาค  ปลายภาค 
          5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ 3 และ มคอ 4 ของแต่
ละรายวชิา 
          6. หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในการทวนสอบร่วมกับอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
          7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการคัดเลือกรายวิชาที่จะด าเนนิการทวนสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่ได้จดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา และสุ่มเลือกนักศึกษาในรายวิชา เข้าร่วมกิจกรรมทวนสอบของสาขาวิชา 
          8. ด าเนินการทวนสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาในรายวชิาตา่ง ๆ ที่เลือกมาในการทวนสอบ และ
สรุปผลการทวนสอบเข้าที่ประชมุอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ น าเสนอข้อมูลผลการทวนสอบไปยังคณะกรรมการส านัก
วิชาการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณา 
           10. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรน าผลการพิจารณาการทวนสอบของโปรแกรมวิชาฯ น าไปปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
ประเด็นอธิบาย 

2. การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ 
          คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุม โดยก าหนดผูส้อนในแต่ละรายวิชาให้ตรงกับคุณวุฒิ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญให้ตรงตามคุณวฒุิของอาจารย์ โดยมปีระธานหลักสูตรเป็นผูช้ี้แจงให้อาจารย์ทกุท่านทราบถึงการจัดการ
เรียนการสอนก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากได้ส่งข้อมูลรายวชิาและผูส้อนในแต่ละภาคเรียน โดยทุก
รายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3) และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผูส้อนต้องท าการประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยมีสัดส่วนของคะแนน 70:30 (กลางภาค : ปลายภาค) สว่น
รายวิชาที่เป็นปฏิบัตสิัดส่วนคะแนนเป็น 80:20 
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           ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาโปรแกรมวิชาฯ ได้ด าเนินการทวนสอบรายวิชา โดยมกีารเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
คุณอัคเรศ  ผัดวงค์ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ตา่งประเทศ)เพื่อท าการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษาของหลักสูตรการท่องเที่ยว
และได้มีการทวนสอบรายวชิาตา่ง ๆ ที่เปิดท าการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละของวิชาที่เปิดสอน 
โดยกิจกรรมการทวนสอบจะเปน็การสัมภาษณ์นักศึกษา และอาจารย์ผูส้อน โดยใช้ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 มา
ประกอบในการสัมภาษณ์ทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา ซึ่งผลการทวนสอบ พบว่า ทุกรายวิชาทีน่ ามาทวนสอบ ผ่าน
การประเมินทุกรายวชิา 

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ไดม้ีการก าหนดรายวิชาการทวนสอบ จ านวน 12 วิชา จาก 41 วิชา ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาทวนสอบปีการศึกษา 1/2563 

1. HA2303  การจัดการงานแม่บ้าน 
2. TR3204 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
3. TR3309 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
4. TR2515 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ 1 
5. TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
6. TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 
7. TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 
รายวิชาทวนสอบปีการศึกษา 2/2563 

1. SOTT2004 โลจีสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
2. SOTT1008 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการท่องเที่ยว 
3. SOTT2006 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
4. TR2206  การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนน าเที่ยว 
5. SOTT1004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ส าหรับการทอ่งเที่ยว 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนรายวิชา 

ที่เปิดสอน 
จ านวนรายวิชา 

ที่ทวนสอบ 
ร้อยละ 

ของวิชาที่ทวนสอบ 
1/2563 21 7 33.33 
2/2563 20 5 25.0 

รวม 41 12 29.27 
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3. การประเมินกระบวนการ 

จากกระบวนการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาได้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวชิาที่สอนมากกว่า 25%  โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิน์ั้น เปน็การทวนสอบ
นักศึกษาในแต่ละชัน้ปี 3 – 6 คน เป็นลักษณะของการพูดคุยโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรและเชิญผู้ทรงคุณวฒุิ ได้แก่ 
คุณอัคเรศ  ผัดวงศ์ มาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการจดัการเรียนการสอน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์นักศึกษา ร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยประเด็นที่มีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
          1. อาจารย์ผู้สอน ได้มกีารจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร โดยมีการพัฒนาทักษะทัง้ 5 ด้าน ผูส้อนมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างไร 

2. อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างไรบา้ง 
3. สิ่งที่นักศึกษาได้ แต่ละวชิาเป็นอย่างไรบา้ง 

           4. สิ่งที่น าไปบูรณาการกับทักษะ การเรียน การท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นอยา่งไร 
5. ความต้องการของนักศึกษาว่าอยากจะให้ปรับปรุงในรายวชิานั้น ๆอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนการสอน

และเนื้อหาในรายวชิาซึ่งจะน าไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุง หรอืปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับความต้องการของนักศึกษา 
นอกจากการเพิ่มจ านวนรายวชิาที่จะต้องท าการทวนสอบแล้ว หลักสูตรได้มี การเพิ่มขั้นตอนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
อีก 1 ขั้นตอน คือ การให้นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แล้วน าข้อมูลมาประกอบกับการทวนสอบในปี
การศึกษา 2563 นี้ด้วย ผลการทวนสอบในแต่ละดา้น มดีังนี ้

รายการ 
2562 2563 

�̅� �̅� 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรม 3.99 4.35 
2. ด้านความรู้ 4.22 4.26 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.32 4.28 
4. ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.20 4.24 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.22 4.06 

รวมเฉลี่ย 4.19 4.23  
4. การปรับปรุง / พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

สาระส าคัญทีไ่ด้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่มีนัยส าคัญคือ  นักศึกษามีความ
ต้องการให้จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกับการปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ เพื่อจะได้เข้าถึงสิ่งที่เรียนมากบัการ
น าไปใชไ้ด้จริง เนน้การปฏิบตัิควบคู่กับการเรียนทฤษฏี และเสริมทักษาในสายวิชาชีพ จากผลการประเมินการทวนสอบใน
ปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 
          1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มมติในที่ประชุม โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาที่มีภาคปฏิบัติ จัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้การพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาชพีมีเพิ่มมากข้ึน และจัดท าโครงการให้
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ประเด็นอธิบาย 
นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในสถานที่จริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของการเรียนรู้ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา
ได้ในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2563 รายวิชาที่มีโครงการสนบัสนนุการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 

 
 

ประเด็นอธิบาย 
          1) รายวิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ และรายวิชา TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและการบริการ และรายวิชา SOTT2001 หลักการมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ด้วยการน าเที่ยววัดในจังหวัดเชยีงราย เน้นวดัเก่าแก่ เช่น วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ และให้
นักศึกษาได้จัดท าคลปิเพื่อช่วยส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยจัดท าคลปิพาเที่ยววัดพระแก้วเป็น
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ในชว่งจัดกิจกรรม ตรงกับการประกาศของจังหวัดเชียงรายในสถานการณ์โควิด – 19 จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมวัดในจังหวัดเชียงรายอย่างทั่วถึงได้ ด้วยบางวัดไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป เข้าไปในวัดในสถานการณ์
ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด และให้นักศึกษาจัดท าคลปิแนะน าแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่พืน้ที่อนญุาต เช่น หนองหลวง แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน เป็นตน้ 
          2) กิจกรรมรายวิชา TR4206 การสัมมนาทางดา้นการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ และรายวชิา TR4207 
การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมสมัมนาวชิาการ และจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนทอ่งเที่ยว โดยให้นักศึกษาร่วมกับชุมชน และส านักวฒันธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกันพฒันา
เส้นทางท่องเที่ยวสายน้ าวัฒนธรรม บ้านสิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
          3) กิจกรรมรายวิชา TR3205 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว และ รายวิชาโลจีสติกส์ จัดกิจกรรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เสน้ทาง จังหวดัเชียงราย - ล าปาง - ตาก (เขื่อนภูมิพล) โดยให้นักศึกษาบริหารจัดการวางแผนเส้นทาง
ท่องเที่ยว รวมถึงการประสานงาน ติดต่อ เสมือนบริษัททัวร์จ าลอง โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 
          4) TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยว 1 
          5) TR4605 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการท่องเที่ยวขั้นต้น 
          6) TR4606 การฝึกประสบการวชิาชีพการท่องเที่ยวขัน้สูง 
          โดยทั้ง 3 วิชา ในล าดบัที่ 4-6 สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในงานท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ร้านค้า รา้นอาหาร บริษัทท่องเที่ยว ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อฝึกทักษะทางวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ 
          อย่างไรก็ตามในช่วงปีการศึกษาดังกลา่ว อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และมีผู้ติดเชื้อใน
จังหวัดเชียงราย  นักศึกษาจึงไดฝ้ึกประสบการณ์และเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยวในชว่งระยะเวลา 2 เดือนซึ่งยังไม่
เสร็จสิ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และส านักวิชา ไดม้ีจดหมายเรียกตัวนักศึกษากลบัสถานศึกษา ทั้งนี้สาขาวชิาได้
มีการจัดประชุมกรรมการหลักสตูรและอาจารย์ในสาขาวิชา โดยได้มีมติในทีป่ระชุม ให้นักศึกษาในสาขา ฝึกอบรมวิชาชพีที่
เก่ียวข้อง ในระบบออนไลน์ เพื่อให้มี ทักษะ ความรู้ จากการฝกึอบรมชดเชยระยะเวลาที่ยังไมค่รบก าหนดตามเวลาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการเรียนรู้ภาคปฏิบตัิในงานท่องเที่ยว 1 และสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้นักศึกษา
เพิ่มเติม เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ เป็นตน้ 



74 
 

 
 

ประเด็นอธิบาย 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา / การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

1. ระบบกลไก 
หลักสูตรได้มีการก าหนดแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมกีระบวนการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และตัวอยา่งข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา และรายงานมายงัอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก มคอ.5 เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และหาข้อผิดปกติในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น รายวิชาทีน่ักศึกษาได้เกรด A ทุกคน หรือ D, F จ านวนมากผิดปกติ โดยให้อาจารย์ผู้สอนได้
ด าเนินการเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง 

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการจัดท า มคอ.7 เพื่อรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้แก่คณะกรรมการส านักวิชาท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ก าหนดกลไกการตรวจสอบประเมินผลการเรยีนรู ้

ผูส้อน ตรวจสอบและศกึษาเครือ่งมือการทวนสอบ ตาม มคอ.2 มคอ.3/ มคอ.4

ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิกบันกัศกึษา ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้

ผูส้อนรายงานใน มคอ.5 / มคอ.6

คณะกรรมการหลกัสตูร พิจารณาและประเมินผล

พิจารณาและประเมินผลการเรยีนรูจ้าก มคอ.5

จดัท า มคอ 7
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ประเด็นอธิบาย 

 
2. การน าไปสู่การปฏบิัต ิ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมกรรมการหลักสูตร เพื่อก าหนดรายวิชาทีจ่ะทวนสอบ อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ในปีการศึกษา 2563 และให้อาจารย์ประจ าวิชา ท าการสวนสอบตามเครื่องมือที่ได้มีการก าหนดไว้ ใน มคอ.3 
และ มคอ.4  และท าการเลือกรายวิชาในการทวนสอบ ดงันี ้

รายวิชาทวนสอบปีการศึกษา 1/2563 
1. HA2303  การจัดการงานแม่บ้าน 
2. TR3204 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
3. TR3309 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
4. TR2515 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ 1 
5. TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
6. TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 
7. TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 
รายวิชาทวนสอบปีการศึกษา 2/2563 
1. SOTT2004 โลจีสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
2. SOTT1008 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการท่องเที่ยว 
3. SOTT2006 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
4. TR2206  การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนน าเที่ยว 
5. SOTT1004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ส าหรับการทอ่งเที่ยว 

 
3. การประเมินกระบวนการ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการโดยใช้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบ และ
นักศึกษา เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทวนสอบ เพื่อให้การทวนสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้
เพิ่มเติมในส่วนของวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น สอนโดยได้ฝึกปฏบิัติจริง  การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติจริง 
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มมากข้ึน โดยต้องระบุวิธีการใน มคอ.3 และน าสง่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูร ก่อนส่งระบบสารสนเทศของคณะต่อไป 
 
4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการทวนสอบมาปรับปรุงกระบวนการ เพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 

- เพิ่มกิจกรรมในรายวิชา ให้เกิดทักษะทางวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 
- เพิ่มวิธีการสอนให้หลากหลาย ทันสมัย ใช้ระบบสารสนเทศเพิม่มากข้ึน เน้นกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ 
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ประเด็นอธิบาย 
โดยจัดกิจกรรมเสิรมทักษะในรายวิชา ดงันี้ 

                 1) รายวิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ และรายวิชา TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ และรายวชิา SOTT2001 หลักการมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  
                 2) กิจกรรมรายวิชา TR4206 การสัมมนาทางด้านการท่องเที่ยว การโรง แรมและการบริการ และรายวิชา 
TR4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
และจัดโครงการกิจ กรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว  
                 3) กิจกรรมรายวิชา TR3205 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว และ รายวิชาโลจีสติกส์ จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เส้นทาง จังหวัดเชียงราย - ล าปาง - ตาก (เขื่อนภูมิพล) 
 
การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
1. ระบบกลไก 

โปรแกรมวิชาได้มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดยได้จดัท าแบบประเมิน
ที่มีค าถามเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดผูส้อน 
การแจกอธิบายมคอ.3 / มคอ.4 การบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย / การบริหารวิชาการทางสังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เทคนิคการสอน ผลการประเมิน TQF ทั้ง 5 ด้าน และ ทักษะของศตวรรษที่ 21 

1) แจ้งปฏิทินการก าหนดส่ง มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7 ของมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบ 
2) คณะกรรมการหลักสูตร ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดย

ก าหนดให้จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยมีก าหนดส่งภายใน 30 วนั และจัดส่ง
รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสุตร ภายใน 60 วัน หลังจบภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการหลักสูตร 
ก ากับ ติดตาม การส่ง มคอ.5 มคอ.6 

3) อาจารย์ผู้สอน ก ากับให้นักศึกษาประเมินผลการสอนในรายวชิา ผ่านระบบการเรียนของมหาวทยิาลัย หลัง
สิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

4) อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเองใน มคอ.5 และจัดส่งให้หลักสูตรในเวลาที่
ก าหนดตามปฏิทิน 

5) ประธานสาขาแจ้งเตือนการสง่ มคอ 5 ก่อนถึงก าหนดส่งเข้าสู่ระบบล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ 
6) หลักสูตรได้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน

ทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7) หลักสูตรจัดท ารายงานประเมินตนเอง (มคอ.7) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อใช้ในการจดรายวิชา

หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คณะกรรมการหลักสุตร ประชุมเพื่อน าผลการประเมินการเรียนการสอน แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
2. การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ / ด าเนนิงาน 
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ประเด็นอธิบาย 
คณะกรรมการหลักสุตร ได้ประชุมเพื่อแจ้งปฏิทินการส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ให้อาจารย์ในสาขาทราบ 

จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกทา่นจดัท า มคอ.5 และส่งมาพร้อมกับผล
การเรียนของนักศึกษา เพื่อเข้าที่ประชุมพจิารณาเกรดของหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดม้ีการใช้ข้อมูลในการ
ประเมินผลคุณภาพการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ในการพิจารณาตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาร่วมกับ มคอ.5 ของรายวิชาตา่ง ๆ ด้วย ทั้งนี้ พบวา่ 
          1) มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 41 รายวิชา ดังนี ้ในภาคเรียนที่ 1/2563  มีจ านวน 21 วิชา  ภาคเรียนที่ 
2/2563 มีจ านวน 20 วิชา ส่งผลการเรียนครบทุกรายวิชาตามเวลาที่ก าหนด 

 
          2) ผู้สอนได้ก ากับให้นักศึกษาประเมินผลการสอนในรายวิชาทีส่อนผา่นการประเมินการสอนระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย โดยทุกรายวิชา มีนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1) อาจารย์ผู้สอนได้ท าการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนของตนเองผ่าน มคอ.5 
2) หลักสูตรได้มีการทวนสอบรายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จ านวน 41 รายวชิา คิดเปน็ร้อยละ 29.27 

ของวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ.7 และวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดรายวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืน ๆ 
 
 
 
3.การประเมินกระบวนการ 

ปีการศึกษา  Mean S.D. 
1/2563 4.28 .65 
2/2563 4.23 .69 

รวม 4.25 .67 

ปีการศึกษา 
จ านวนรายวิชา 

ที่เปิดสอน 
จ านวนรายวิชา 

ที่ส่ง มคอ.5/มคอ6 
ร้อยละ 

ของวิชาที่ส่ง 
1/2563 21 21 100.0 
2/2563 20 20 100.0 

รวม 41 41 100.0 
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ประเด็นอธิบาย 
การประเมินกระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ก่อนถึงก าหนดปฏิทินส่ง 
คณะกรรมการหลักสูตรและสาขาวิชา ได้มีการประชุมกัน เพื่อแจ้งเตือนการส่ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 อีกคร้ัง เพื่อให้
อาจารย์สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
4. การปรับปรุง / พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. คณะกรรมการหลักสูตร ได้พิจารณากระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน พบวา่ การจัดประชุมเพื่อ
แจ้งเตือนก่อนก าหนดส่ง มคอ.5 มคอ.6  ช่วยให้อาจารย์สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสง่ มคอ ได้
ตามก าหนด 

2. จากการประเมินผลประเมินกระบวนการในการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารยผ์ู้สอนได้
น าผลการปรับปรุงไปใช้ในการหาแนว ทางในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
3. อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามผลการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี
การน าเทคโนโลยตี่าง ๆ เข้ามาใช้ เช่น การให้ข้อมูลการสอนเพิ่มเติม ในกลุ่มวิชาใน Facebook, Google Drive,  
Mocrosoft Meet และ Zoom เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปทบทวนบทเรียนได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน 
Google Drive เพื่อเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากข้ึน 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
4-5.3-1 รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
4-5.3-2 รายงานการประชุมสาขาวิชาและกรรมการหลักสูตร 
4-5.3-3  มคอ 3  
4-5.3-4  มคอ 5 
4-5.3-5 รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ู้สอนและสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ในรายวิชา ปีการศึกษา 2563 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 4 3 
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 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

การประชุมครั้งที ่ จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1 5 100.00 
2 5 100.00 
3 5 100.00 
4 5 100.00 
   

 

 
 
 
 

  
 
 
- รายงานการประชุม
โปรแกรมวิชาแต่ละ
ภาคเรียน 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ตามกระบวนการและได้รับการรับทราบจาก ส านักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียบร้อย 

 
 
 
 

  
 
 
- หลักสูตรการท่องเที่ยว 
ปรับปรุง พ.ศ.2563 
และหลักสูตร 58 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสุตรการท่องเที่ยว ได้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
และ มคอ.4 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอน ได้จัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ส่งมายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคเรียนทุก ๆ ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
- มคอ.3 และ มคอ.4 
ทุกรายวิชาในปี
การศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการให้อาจารย์ผุ้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 
และส่งมาพร้อมกับผลการเรียนของนักศึกษาในทุก ๆ ภาคเรียน โดยให้
ด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์ หลังการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 

 
 

  
- มคอ 5 และ มคอ 6 
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 สิ้นสุดปี
การศึกษาในเดือน 6 มิถุนายน 2564 และทางหลักสูตรได้จัดท าแล้วเสร็จใน
เดือนพฤษภาคม 2564 และรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักวิชาท่องเที่ยว 

 
 
 
 

 

  
 
 
- มคอ.7 ของหลักสูตร 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ได้ด าเนินการทวนสอบรายวิชา โดยมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ คุณทัดดาว บุญปัญญา
โรจน์ ผู้จัดการบริษัทอาลีทัวร์ คุณอัครเรศ  ผัดวงศ์ มัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ต่างประเทศ) จากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย เพื่อท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตรการท่องเที่ยว โดยได้มีการท าการทวน
สอบรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของวิชาที่เปิดสอน 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
- รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาปีการศึกษา 
2563 ของหลักสูตร
การท่องเที่ยว 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  
ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีก่อน (2562) โดยเพิ่มกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับการท างาน(WIL) และได้ด าเนินการท าความร่วมมือ MOU กับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น   รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นทักษะทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการท่องเที่ยว 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

   
 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ทุกคนในปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
 

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
N/A 

  
 
- ไม่ประเมิน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 

 
 
 
 

 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้าย / 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.49 
โดยผลการประเมินมากที่สุดได้แก่ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ รองลงมาคือด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
- รายงานความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

 
รายการ ค่าเฉลี่ยทุกแขนง 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรม 4.41 
2. ด้านความรู ้ 4.28 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.28 
4. ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.48 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.27 

รวมเฉลี่ย 4.49 
 

 

   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 10 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 10 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปนีี้ 100 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
สกอ. 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

3.50 

10 
10 

 

X 100 100 5 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ

การ 
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

SOTT1001 ความรูเ้บ้ืองตน้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  

1/2563  ติด F  6 คน เป็นจริง - คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 
- ลาออก 
- พักการเรียน 
- ไม่เข้าชั้นเรียน 
- พ้นสภาพตามเกณฑ์
การเงิน (ไม่ช าระค่าเล่า
เรียน) 
- พ้นสภาพตามเกณฑ์ 
(เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตาม
เกณฑ์) 
- การปรับตัวได้ช้า ใน
การให้ตนเองมีระเบียบ
วินัยในการเรียน 
 

- อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตาม
ผลและให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาเข้าใหม่ในชั้นปีท่ี 1 
อย่างใกล้ชิด 
- เรียกพบนักศึกษาเพ่ือ
สอบถามปัญหาหรือความ
เข้าใจ 
- แนะน าตักเตือนให้ข้อมูล
การประเมินผลกับนักศึกษา 
- จ ากัดจ านวนนักศึกษาต่อ
ห้องไม่เกิน 50 คน 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
- ติวเข้มให้แก่นักเรียนท่ีมีผล
การเรียนอ่อนเพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ก่อนการสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
- ติดตามสอบถามผู้สอนเป็น
ระยะๆ 

SOTT1002 จิตวทิยาการบริการ  1/2563  ติด F  6 คน เป็นจริง 
SOTT1006 พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวข้าม
วัฒนธรรม  

1/2563  ติด F  9 คน เป็นจริง 

TR2102 การสือ่สารข้ามวฒันธรรม  1/2563  ติด F  5 คน เป็นจริง 
SOTT2001 หลักการมัคคุเทศก์และผู้น า
เที่ยว  

2/2563  ติด F  12 คน เป็นจริง 

TR2201 หลักการมัคคุเทศก ์ 2/2563 ติด F  7 คน เป็นจริง 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
 - ไม่มี 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 - ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน จะมีการประเมินคุณภาพการสอนของแต่ละรายวิชาในระบบ
สารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเว็บไซต์ reg.crru.ac.th ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
สามารถเข้าไปตรวจสอบผลประเมินคุณภาพการสอนของตนเองได้ 

ล า 
ดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1 HA2303 การจัดการงานแม่บา้น  1/2563     1. เน้นทักษะทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น และศึกษา

ดูงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
2. การบูรณาการกับกจิกรรมอื่น ๆ ให้ มีการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน นอกเหนือจากการเรียนใน
ระบบออนไลน์เสริมให้แก่นักศึกษา 
3.เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด – 19 ท าให้นกัศึกษาต้องเรียนใน
ระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงควรที่จะมี
กิจกรรมเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา โดยการ
ฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถท าได้
ผ่านระบบออนไลน์ และ ฝึกปฏิบต ิ

2 
SOTT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

1/2563  
  

3 SOTT1002 จิตวิทยาการบรกิาร  1/2563    

4 
SOTT1006 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้าม
วัฒนธรรม  

1/2563  
  

5 TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  1/2563    
6 TR2103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  1/2563    

7 
TR2207 การวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  

1/2563  
  

8 TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว  1/2563    

9 
TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางการท่องเท่ียว การโรงแรม และการ
บริการ 3  

1/2563  
  

10 
TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางการท่องเท่ียว การโรงแรม และการ
บริการ 5  

1/2563  
  

11 
TR2515 ภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับบุคลากร
ทางการท่องเท่ียว การโรงแรม และการ
บริการ 1  

1/2563  
  

12 TR3202 กลยุทธ์การท่องเท่ียว  1/2563    
13 TR3204 การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว  1/2563    

14 
TR33011 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  

1/2563  
  

15 TR3309 การท่องเท่ียวสร้างสรรค์  1/2563    

16 
TR4205 ระเบียบวิธวีิจยัส าหรับการจัดการ
การท่องเท่ียวการโรงแรมและการบริการ  

1/2563  
  

17 
TR4206 การสัมมนาทางด้านการท่องเท่ียว
การโรงแรมและการบริการ  

1/2563  
  

18 
TR4207 การจัดการโครงการด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ  

1/2563  
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ล า 
ดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

19 
TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏบิัติในงาน
ท่องเที่ยว 1  

1/2563  
  

20 
TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการ
ท่องเที่ยวขั้นต้น  

1/2563  
  

21 
SOTT1004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่ส าหรับการท่องเท่ียว  

2/2563  
  

22 
SOTT1008 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรบัการ
ท่องเที่ยว  

2/2563  
  

23 SOTT2001 หลักการมัคคุเทศก์และผู้น าเท่ียว  2/2563    

24 
SOTT2004 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว  

2/2563  
  

25 
SOTT2006 การวางแผนและการจัดรายการ
น าเท่ียว  

2/2563  
  

26 SOTT3302 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  2/2563    

27 
TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
เพื่อการท่องเท่ียวการโรงแรมและการบริการ  

2/2563  
  

28 TR2201 หลักการมัคคุเทศก์  2/2563    

29 
TR2206 การจัดการธุรกิจน าเท่ียวและ
ตัวแทนน าเท่ียว  

2/2563  
  

30 
TR2209 ธุรกิจการบินและการออกบัตร
โดยสาร  

2/2563  
  

31 
TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางการท่องเท่ียว การโรงแรม และการ
บริการ 4  

2/2563  
  

32 
TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางการท่องเท่ียว การโรงแรม และการ
บริการ 6  

2/2563  
  

33 
TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับบุคลากร
ทางการท่องเท่ียว การโรงแรม และการ
บริการ 2  

2/2563  
  

34 
TR3205 การวางแผนและการจัดรายการน า
เท่ียว  

2/2563  
  

35 
TR3304 การจัดการประชุม การท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวัล การสัมมนา และการจัด
นิทรรศการ  

2/2563  
  

36 TR33071 การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน  2/2563    

37 
TR4204 การบัญชีและการเงินส าหรับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ  

2/2563  
  

38 
TR4205 ระเบียบวิธวีิจยัส าหรับการจัดการ
การท่องเท่ียวการโรงแรมและการบริการ  

2/2563  
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ล า 
ดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

39 
TR4206 การสัมมนาทางด้านการท่องเท่ียว
การโรงแรมและการบริการ  

2/2563  
  

40 
TR4207 การจัดการโครงการด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ  

2/2563  
  

41 
TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการ
ท่องเที่ยวขั้นสูง  

2/2563  
  

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ประจ าปี
การศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.25 ระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่า 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ผู้สอนชี้แจงแผนการสอน การวัดและประเมินการสอนอย่างชัดเจน 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม จากการพิจารณาผลการประเมินผูเ้รียน 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีคณุธรรม
จริยธรรมดี มสี่วนน้อยท่ีมีปญัหาในเรื่อง
การเข้าช้ันเรยีน เนื่องจากต้องท างานเพื่อ
ส่งเสียตัวเองในช่วงเวลาว่างตอนเย็น 

- อาจารย์ผูส้อนมีการปรึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ช่วยดูแลนักศึกษาบางคนท่ีมี
ปัญหาให้มากขึ้น โดยให้ค าแนะน าให้
ท างานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ลดการเดินทาง ท าให้สามารถมาเรียน
และส่งงานได้ตรงเวลา 
- จัดหาแหล่งทุนการศึกษา เพื่อช่วย
นักศึกษาท่ีมีปัญหา 

ความรู ้ ผู้เรยีนมีทักษะและความตั้งใจดีในการ
เรียนการสอน ท าให้ส่วนใหญเ่รียนผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่อาจมีบางราย ได้
คะแนนเกรดเฉลีย่ต่ ากว่า 2.00 

- ได้มีการพิจารณาร่วมกันกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องถึงนโยบายรับมือกับนักศึกษา
ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมต่ ากว่า 2.00 โดยการ
ลงทะเบียนเรียนนั้นต้องได้รับการ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร เพื่อ
วางแผนการเรียนไม่ให้ได้คะแนนต่ าอีก 

ทักษะทางปัญญา ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
ที่อาจารย์แตล่ะรายวิชามอบหมายให้
ท างานส่งได้ผา่นตามเกณฑ์รายวิชานั้น ๆ 

- เพื่อให้การเรียนรู้ที่ใช้ทักษะทางปัญญา
ได้ฝึกมากขึ้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ได้มาพิจารณาร่วมกันกบั
อาจารย์แตล่ะรายวิชา เพื่อออกแบบโดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการท างาน(WILL)เพื่อฝึกให้
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

นักศึกษาได้ด าเนินการน าความรู้ทีไ่ด้
เรียนมาไปประยุกต์ใช้โดยมผีู้มี
ประสบการณ์และหน่วยงานสถาน
ประกอบการเป็นผูร้่วมด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีการาท างานเป็นกลุ่มดี อาจมีปัญหาใน
เรื่องของการแบ่งความรับผิดชอบของงาน
ที่อาจจะไมเ่หมาะสมกับความถนดัและ
ความชอบของนักศึกษาบางคน ท าให้
ปฏิบัติงานกลุม่ได้ไมเ่ต็มที ่

- ฝึกให้นักศึกษารู้จักการแบ่งหน้าที่โดยวาง
หน้าท่ีของผู้รับผดิชอบให้เหมาะสมทั้งใน
ด้านตัวบุคคลและตัวงาน และคอยให้
ค าปรึกษาเป็นระยะ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขท า
ให้บางรายวิชาที่ต้องมีการค านวณตัวเลข
นักศึกษาจะมีปัญหาได้ผลการเรียนต่ า  
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ ง า น ผ่ า น ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

-  ก า ร ป รั บ พื้ น ฐ า น ท า งด้ า น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวเลขให้แก่นักศึกษา ก่อนเข้าบทเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน  Ex.การสอน
โปรแกรม excel และการน าเสนองานผ่าน
ระบบ Google meet  
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………-……………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวนอาจารย์ 
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
1.การเข้าร่วม International Conference 
on Responsible Tourism and 
Hospitality 2021 “Rebuilding Tourism 
for the Future through Sustainable 
Development” วันท่ี 27-28 พฤษภาคม 
2564 

 

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 
 

1.ได้รับความรู้ใหม่ๆในการท าวิจยั
ทางการท่องเที่ยวและรูปแบบการ
น าเสนอบทความทางวิชาการ
ออนไลน ์
2.ได้ความรู้เกณฑ์การท่องเที่ยวอยา่ง
ยืนและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน 

 
2. อบรมมาตรฐานการท่องเที่ยวยัง่ยืน โดย
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วันท่ี 23-24 มีนาคม 
2564 
 

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
อาจารย์ปทุมพร   แก้วค า 
อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม 
อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 
อาจารย์ ดร.รชตะ  ไชยเมือง 
อาจารย์ดวงศริิ ภูมิวิชชุเวช 
อาจารย์บวรพจน์ หริัญยรัศมีกลุ 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยตุ ิ
อาจารยณ์ฐมน สังวาลย ์

2.ได้ความรู้เกณฑ์การท่องเที่ยวอยา่ง
ยืนและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน 
 

 
3.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
จัดการศึกษา 
25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง Training อาคารยุพราชวิทยมงคล 

อาจารย์ปทุมพร   แก้วค า  
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวนอาจารย์ 
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
4. กิจกรรม การจัดการความรู้และบริหาร
ความเสี่ยงระดบัคณะ 
17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ส านักวชิาการท่องเที่ยว 
 

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
อาจารย์ปทุมพร   แก้วค า 
อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม 
อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 
อาจารย์ ดร.รชตะ  ไชยเมือง 
อาจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 
อาจารย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
อาจารย์ณฐมน สังวาลย ์

1.ได้รับความรู้เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยง 

5.การสร้างนวัตกรรมและการจดัการธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทยตามวิถีใหม่หลังโควิด-
19(New Normal) วันที่ 3-4,10-11,21-22 
และ27 สิงหาคม 2563  
6. นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วนัที่ 
24-25 ธันวาคม 2563 
7.Tourism Innovation and Design 
Thinking วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม 1.รูปแบบนวัตกรรมและการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทยตามวถิี
ใหม่หลังโควิด-19(New Normal) 
2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design thinking) พฒันาขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยว 
3.กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design thinking) พฒันาขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยว 
 

6.อบรมระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Teams มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย วันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 
 

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
อาจารย์ปทุมพร   แก้วค า 
อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม 
อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 
อาจารย์ ดร.รชตะ  ไชยเมือง 
อาจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 
อาจารย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
อาจารย์ณฐมน สังวาลย ์

1.ได้รับความรู้การจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อใช้ในการพฒันางาน
สอนในระบบออนไลน์ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวนอาจารย์ 
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
7.โครงการ "พี่เลีย้งนักวิจัยรุ่นใหมแ่ละ
เส้นทางสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ" หัวข้อ "เทคนิคการเขียน
บทความ/ต ารา/หนังสือ ด้านสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์" ครั้งท่ี 5จัดโดย
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 

อาจารย์ ดร.รชตะ  ไชยเมือง ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับทราบแนวทาง 
กฎเกณฑ์ และเทคนิควิธีการในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่การขอต าแหน่ง
วิชาการ ผศ.รศ.และ ศ. ซึ่งมีรายละเอียด
ปลีกย่อย กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ท า
ให้ทราบแนวทางการขอต าแหน่งทางวิชาการ
และมีความเข้าใจมากขึ้น 

8.โครงการจดัอบรมด้านการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Online) รุ่นที่
จัดโดยกรมการท่องเที่ยว หัวข้อ “เทคนิค
การตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0” 

อาจารย์ ดร.รชตะ  ไชยเมือง 
อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า 

ได้ความรู้เรื่อง สถานการณ์ของการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมากและเป็นวงกว้าง เทคนิค
การตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0 จึงมคีวามจ าเป็น
และมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยพลิก
ฟื้น และให้สามารถท าให้ธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเทคนิคการ
ท าการตลาดต้องใช้ Platform ออนไลน์
ช่องทางต่างๆตามประเภทของกลุม่ลูกค้า
การตลาดในปัจจบุันโดยใช้ช่องทาง 
online  

11.โครงการจัดอบรมดา้นการบรหิาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Online)  ภายใต้โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพการบริหารจัดการและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่
ความยั่งยืน รุ่นที่ 2 จัดโดยกรมการ
ท่องเที่ยว 

อาจารย์ ดร.รชตะ  ไชยเมือง 
อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า 

ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการของ
ภาครัฐท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการความเสีย่ง
ในสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลและผูบ้ริหาร
ที่เกี่ยวข้องต้องท างานเชิงรุกให้มากขึ้น ใน
ส่วนของเอกสารทีไ่ม่จ าเป็นก็ควรลดเพื่อ
ประหยดัทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งการ Up-
skills และการ Re-skills 
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หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร  
 

การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ก า ร ว า ง แ ผ น จ า น ว น รั บ
นักศึกษาไม่ เป็นตามเกณฑ์  
มคอ.2 

การจัดอาจารย์ผู้สอนไม่เป็นตามแผน  การปรับจ านวนนักศึกษาให้เป็นไป
ตามสถานการณ์ปัจจุบันโดยปรับ
ล ด จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง
ต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์
ผ่านระบบครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมครอบคลุมมากขึ้น 

รู ปแบบการจั ดกิ จกรรมใน
รายวิชา และกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ ์

ปั ญ ห า จ า ก ร ะ เ บี ย บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย 
งบประมาณไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมท า
ให้ผลลัพธ์ของกิจกรรมไม่ เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาศึกษา 

การปรับแผนการพัฒนากิจกรรม
ของนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเบิกจ่ายและการน าเสนอข้อมูล
ให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
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ประเด็นอธิบาย 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
โปรแกรมวิชาการจัดการท่องเที่ยวมีระบบกลไกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
1.คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวน/ วิเคราะห์ปัญหาความจ าเป็น และความตอ้งการสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู ้
2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดแผนงานจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินงานตามแผนเพื่อจัดหา/พัฒนาสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม 
4. ประเมินผลกระบวนการงานด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลไปปรับปรุงใช้ในปีต่อไป 
ตามแผนภูมิดงัต่อไปนี ้

 
การน าไปสู่การปฏิบัติ 
สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยวได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหา ความจ าเปน็ รวมถึงความต้องการที่มีต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและอาจารย์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 
การประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยน าผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ได้ท าการส ารวจเมื่อปีการศึกษา 2561 ,2562 และปีการศึกษา 2563 มาพิจารณา พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยเฉลี่ยมากกว่า 4.00ขึ้นไป ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่
สาขาวิชามีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ฐานข้อมูล
ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์
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ประเด็นอธิบาย 
มีความทันสมัย สาขาวิชามีแผนการบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดัง
ตาราง 

 
ทางคณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการสรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
1.ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนให้สามารถเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ทันถ่วงที 
 2. ข้อมูลการท านุบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพแก่ส านักวิชา  
จากการประเมินจากความเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบประเด็นปัญหาความจ าเป็นดังนี้ 
1. ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์วัสดุส านักงาน (ครุภัณฑ์) เช่นคอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้ในบางเคร่ือง 

2. ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์มีปัญหาต้อง
เรียกเจ้าหน้าที่มาซ่อมเพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน 

         ในปีการศึกษา 2562 กรรมการหลักสูตรฯ ได้ประชุมและวางแผนเพื่อหา
แนวทางปรับปรุง แก้ไขและปรับปรุงผลการประเมิน ในด้าน การปรับเทคโนโลยีการ
สอนของอาจารย์ให้ทันสมัย โดยได้มีการน าเสนอต่อส านักวิชาในการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี (Google Classroom และ Google Meet) และหลักสูตร
ได้มีการเช็ควัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน และท ากิจกรรม  โดยจัดท าสรปุ
แจ้งข้อมูลความเสียหายเพื่อให้ส านักวิชาจัดสรรงบประมาณในการแก้ไข เช่น อุปกรณ์
สนามในการพักแรม (เต็นท์)  
 

 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในส านักวิชาการท่องเที่ยวที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรได้มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการจ าลอง คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เนต ห้องสมุด
และมุมค้นคว้า เป็นต้น จากสภาพอาคารที่ยังใหม่ (อายุงาน 3 ปี) และอุปกรณ์ต่างๆ
ยังใช้การได้ดี อยู่ในสภาพพร้อมใช้และเพียงพอต่อการเรียนการสอน ส านักวิชาฯ จึง
ไม่ได้จัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างการซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การ
เดินป่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และมีจ านวนครบถ้วน ซึ่งทาง
หลักสูตรได้น าไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
ท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อเพิ่มพัฒนาการแก่นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้
จริงจากการปฏิบัติ 

 
5-6.1-14 ภาพถ่ายสิ่งสนับสนนุ 
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

การปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน    
      ถึงแม้หลักสูตรท่องเที่ยวจะไม่มีห้องปฏิบัติการจ าลองในการจัดการเรียนการสอน 
แต่ทางหลักสูตรได้ร่วมมือกับหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (หอนิทรรศการศาสตร์พระราชา) โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ส าหรับนักศึกษาในด้านการสื่อสารและการน าชมสถานที่   เพื่อเตรียมความพร้อมการ
เป็นมัคคุเทศก์เมื่อส าเร็จการศึกษาฯ ซึ่งได้บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ดัง ปรากฏในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
การปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการของอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นที่รายวิชาฝึกปฏิบัติที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และความต้องการของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

 
5-6.1-13 แบบสอบถามความพงึ
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนและสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
เรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะ/ความรู้ในรายวิชา หลักสูตรฯจัดท าแผนจัดหาทรัพยากร
เสนอต่อส านักวิชา ก่อนปีงบประมาณ เพื่อให้ส านักฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นตามล าดับก่อนหลัง   ในกรณีที่
หลักสูตรฯต้องการเอกสาร ต ารา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ฯสามารถรวมรวบรายการหนังสือพร้อมรายละเอียดเสนอให้กับส านักวิชาหรือส่ง
โดยตรงไปยังส านักวิทยาบริการ เพื่อจัดหาให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน 
การปรับปรุง/พัฒนาในรอบถัดไป 
ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวจะด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานด้านการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2563 
2. ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดท าแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 
3. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนงาน โครงการ 
4. การติดตาม ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

5-6.1-15 แบบสอบถามความพงึ
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนและสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
เอกสารอ้างอ้าง 
5-6.1-1 รูปภาพประกอบสิง่อ านวยความสะดวกการเรียนรู้ ภาพอาคารหลังใหม่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม อินเทอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ ลานกิจกรรมกลางแจ้งห้องปฎิบัติศูนย์บ่มเพาะ ห้องปฏิบัติส าหรับนักศึกษา
สโมสรเพื่อท ากิจกรรม จุดปล่อยสัญญานอินเตอร์เน็ต   
5-6.1-2 บันทึกข้อความส ารวจรายการหนังสือที่ต้องการซื้อ 
5-6.1-3 ใบสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน/ รายการซื้อหนังสือ  
5-6.1-4 ส าเนาใบเบิกครุภัณฑ์ 
5-6.1-5 ส าเนาใบยืมคอมพิวเตอร์  
5-6.1-6 ส าเนายืม คืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
 5-6.1-7 ส าเนายืม-คืน ชุดอุปกรณ์เดินป่าและการท่องเที่ยวผจญภัย  
5-6.1-8 แบบประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
5-6.1-9 ภาพถ่ายกิจกรรมการใช้ชุดอุปกรณ์เดินป่าในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา TR3308 การ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
5-6.1-10 ภาพถ่ายสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
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5-6.1-11 รูปภาพการปรับรูปแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ,Google Meet และ 
Microsoft team 
5-6.1-12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ 22 
5-6.1-13 หลักฐานครุภัณฑ์สนบัสนนุเก่ียวกับการไลฟ์สด / งานออนไลน์ ของส านักวิชาการทอ่งเที่ยว 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 3 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี

คุณภาพและเป็นที่ยอมรับจึงท าให้

สามารถท างานตรงสาขาที่เรียน

เกินกว่าครึ่ง 

2. การผลักดันของหลักสูตร ที่มี
ประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริม
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาให้
สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และ
การฝึกนั้นส่งผลให้เกิดการจ้างงาน
ต่อหลังเสร็จสิ้นการฝึก 

 
1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตร่วมกับ
สถานประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
2. เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์จริงในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

 
1) ปรับปรุงหลักสูตรโดยวางแผน
ร่วมกันกับสถานประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
2)จัดท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

องค์ประกอบที่3 นักศึกษา 
1. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและเป็น

ที่นิยมจึงสมารถท าให้ผู้ที่เขามา

ศึกษาในหลักสูตร เกินที่ระบุใช้ใน 

มคอ.2 

2. มีกิจกรรมรองรับในการพัฒนา
คุณภาพ นักศึกษาที่ครอบคลุม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้าน

ทักษะภาษาต่างประเทศให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นทั้งใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศเป็น
วิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
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ช่วงแรกเข้า ระหว่างเรียน และช่วง

ปลาย (ก่อนออกฝึกประสบการณ์) 

อย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา

แก่นักศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

2) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าใช้ระบบ 
EDS ของมหาวิทยาลัย 
 
3) จัดท าฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

2) ประกาศข้อก าหนดในการเข้าใช้
ระบบ EDS ของมหาวิทยาลัย 
 
3) จัดท าฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 

1. อาจารย์ในหลักสูตรมีศักยภาพ 

และมีผลงานทางวิชาการท้ังในและ

ต่างประเทศ 

2. อาจารย์ในหลักสูตรมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

 
1) พัฒนาศักยภาพการเขียน
บทความและงานวิจัยให้แก่อาจารย์ 
 
2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม
สัมมนาให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร 

 
1) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
การเขียนบทความและงานวิจัยให้แก่
อาจารย์ 
2) จัดส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมสัมมนาตามความเชี่ยวชาญ 

องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 

1. มีรายวิชาที่หลากหลาย ทันสมัย 
และเน้นผู้เรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติงาน
จริง 

 
 
1) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
1) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพือ่พัฒนาหลักสูตร  

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

พัฒนาและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
คณาจารย์ 

 
มิถุนายน 2563 

 
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ จ านวน 2 
เรื่องและมีผลงานที่ ได้รับตอบรับการตีพิมพ์
วารสารต่างประเทศจ านวน 1 เรื่อง  

พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทางวชิาชีพเพื่อ
สร้างความเชีย่วชาญและ
ความเป็นมืออาชีพของ
คณาจารย ์

มิถุนายน  2563 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในทศวรรษที่ 21 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ เพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรตามรูปแบบ
การบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับการท างาน 
(Work Intergraded 
Learning: Will) 

มกราคม 2563 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

ส่งเสริมการจัดท า
ผลงานวิจัยและการ
เผยแพร่บทความวิจัย 
และบทความวิชาการ 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ  

ส่งเสริมการจัดท าผลงาน
ทางวชิาการเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา 

พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

มีการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา เพื่อน าผลไปปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในปี 
2564 

 
 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 
1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 - ไม่มี - 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 และเทคโนโลยีในยุค 2020 
 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าวิจัยเพื่อสร้างผลการในการตีพิมพ์เผยแพร่ 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2563 - 2564 
(ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ) 
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กิจกรรม 

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิต 
1.การติดตามการขอขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ 
2.ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ และคุณภาพหลักสูตรของ

บัณฑิตใหม่ 
3. การติดตามภาวะการมีการท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4. พัฒนาทักษะอาชีพในการเปน็ผู้ประกอบการขนาดเล็กร่วมกบั

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

นักศึกษา 
1) ก าหนดแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในแผนปฏบิัติการของ

หน่วยงาน 
2) ติดต่อประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการให้เพิ่มข้อมูล

ผู้ปกครอง  เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉินทางการเรียน และการใชช้ีวติของนักศึกษา 
         3) ส ารวจข้อมูลความพร้อมในการศึกษาของนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตรา
การคงอยู่ และการส าเร็จตามเกณฑ์การศึกษา 

มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรอนปุริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพิ่มเติมในหลักสูตร
การท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรงุ ปี พ.ศ. 2563 

มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ 
1) ส่งเสริมอาจารย์จัดท าวิจัย และตีพิมพบ์ทความวชิาการ 

 
พฤษภาคม 2564 

คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

\ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
 

1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรรายตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

  
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์สกอ.) 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

   

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3.51 76.33 4.49 4.49 
17 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑติ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

3.00 49 79.03 3.95 
62 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

3 4 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3 10 3.33 3.33 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอนการประเมินผู้เรียน 

 
 

  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 

3 4 3 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์สกอ.) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 4 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 4 3 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3 10 100.00 5 

10 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

   

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 3 4 3 
รวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 3.44 

 
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
  0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
  2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
  3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
  4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

ปัจจัย
น าเข้า 

(I) 

กระบวน 
การ 
(P) 

ผลผลิต 
 

(O) 

รวม 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต - - 4.22 4.22 ดมีาก 

3. นักศึกษา 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.44 - - 3.44 ด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรยีน 

3.00 3.67 - 3.50 ด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ -- 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 3.33 4.25 4.22 3.44 ดี 
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3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี

คุณภาพและเป็นที่ยอมรับจึงท า

ให้สามารถท างานตรงสาขาที่

เรียนเกินกว่าครั่ง 

2. การผลักดันของหลักสูตร ที่

มีประสิทธิภาพในด้านการ

ส่งเสริมนักศึกษาก่อยส าเรจการ

ศึกษาให้สามารถฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพใน

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 

และการฝึกนั้นส่งผลให้เกิดการ

จ้างงานต่อหลังเสร็จสิ้นการฝึก 

  

 
องค์ประกอบท่ี3 นักศึกษา 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและ

เป็นที่นิยมจึงสมารถท าให้ผู้ที่

เขามาศึกษาในหลักสูตร เกินที่

ระบุใช้ใน มคอ.2 

2. มีกิจกรรมรองรับในการ

พัฒนาคุณภาพ นักศึกษาที่

ครอบคลุม 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. อาจารย์ในหลักสูตรมี

ศักยภาพ และมีผลงานทาง

วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

2. อาจารย์ในหลักสูตรมีควาก

ระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

  

 
องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. มีรายวิชาที่หลากหลาย 

ทันสมัย และเน้นผู้เรียนให้ได้

ฝึกปฏิบัติงานจริง  

  

 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 
 
 

  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1   อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
 
ลายเซ็น : __________________________________ วนัที่รายงาน : __________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2   อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า 
 
ลายเซ็น : _______________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 3   อาจารย์น าขวัญ  วงศ์ประทุม 
 
ลายเซ็น : _________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 4   อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
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ลายเซ็น : _______________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 5   อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
 
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : _________________________ 
 
เห็นชอบโดย :  อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย (ประธานหลักสูตร) 
 
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ (คณบดี) 
 
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 


