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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  พ.ศ. 2555 

ระดับ ปริญญาตรี 

รหัสหลักสูตร 25551431100562 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
มคอ 2 ปัจจุบนั หมายเหตุ 

 

1. นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย 

1. นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย 

ปร.ด. (การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว) 

ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 

 

2. นางสาวขวัญฤทัย ครองยุติ 

2. นางสาวขวัญฤทัย ครองยุติ 

วท.ม.(อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 

วท.บ. (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 

 

 

3.นางสาวนฤมล  มิลโควสกี 

3.นางสาวนฤมล  มิลโควสกี 

วท.ม.(อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 

ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) 

 

 

4.นางสาวรักติบูล จันทนุปาน 

4.นางสาวรักติบูล จันทนุปาน 

ศศ.ม. (การท่องเที่ยวและการบิน) 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

 

 

5.นายรชตะ ไชยเมือง 

5. นายรชตะ  ไชยเมือง 

ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
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อาจารย์ผู้สอน 

รายชื่ออาจารย์ สาขาวิชาที่จบ 

1. นายเสงี่ยม  บุญพัฒน์ Ph.D. Tourism Management 

2. นางอรวรรณบุญพัฒน์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและและบริการ 

3. นายบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

4. นางสาวณฐมน บุญปั๋น ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

5. นางสาวอุทุมพร  การเก็บ ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 

6. นางปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

7. นางดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

8. นางสาวศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

9. นางนำขวัญ วงค์ประทุม ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

10. นางสาวปทุมพร  แก้วคำ ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

11. นายภูวนารถ   ศรีทอง รป.ม. นโยบายสาธารณะ 

12. นางสาวพรรณิภา ซาวคำ บธ.ม. การจัดการภัตตาคารและการโรงแรม 

13. นายวัฒนา  ยืนยง ปร.ด. การบัญชี 

14. นางสาวธิดาลักษณ์  อยู่เย็น วท.ม. การจัดการสารสนเทศและระบบ 

15. นางปทุมวดี  พันธ์สืบ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

16 นายเสกสรรค์ พันธ์สืบ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
17. อาจารย์มลฤดี  แซ่ม้า M.A.Chinese Philosophy 

18. Mr. Albert Lisec B.A. Geology and Secondary 

19. อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์ B.A. ภาษาญี่ปุ่น 
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การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) 
 

• การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสกอ.(ตัวบ่งชี้ 1.1) 
 

เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 
โดย สกอ. 
 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์ประเมิน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

1 .  จ ำ น ว น อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ ำ
หลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ่ยว มีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรจำนวน 5 คน โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น และเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร มี
ดังนี ้
1. นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
2. นางสาวขวัญฤทัย  ครองยุติ 
3. นางสาวนฤมล   สุมาร 
4. นางสาวรักติบูล  จันทนุปาน 
5. นายรชตะ   ไชยเมือง 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและสาขาวิชาท่ีจบ 
 

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

สาขาวิชาท่ีจบ 

1. นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว) 

2. นางสาวขวัญฤทัย  ครองยุต ิ อาจารย ์ วท.ม.(อุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว) 

3. นางสาวนฤมล  มิลโควสกี อาจารย ์ วท.ม.(อุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว) 

4. นางสาวรักติบูล  จันทนุปาน อาจารย ์ ศศ.ม. (การท่องเที่ยวและการบิน) 
5. นายรชตะ  ไชยเมือง อาจารย ์ ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว)  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กำหนด 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555) เป็นหลักสูตรพัฒนาขึ้นและเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 และได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2558โดยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอาจารย์ประจำหลกัสตูร 
และดำเนินการปรับปรุงเนื ้อหาสาระรวม(ปรับใหญ่) เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยสภามหาวทิยาลัยมี
มติให้ความเห็นชอบหลักสูตรในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2558 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้รบัทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสตูร 
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ในวันที่ 5 เมษายน 2559 และเริ่มรับนักศึกษาและเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นมา 
        สำหรับในปีการศึกษา 2561  ทางกรรมการหลักสูตร ได้ดำนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบเวลาที่กำหนด (รอบใหญ่) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจาก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (หลักสูตรปรับปรุง) จะครบกำหนดการรับนักศึกษาตามหลักสูตรในปี
การศึกษา 2562 ดังนั้น จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่กำหนด (รอบ
ใหญ่)) (ระยะก่อน 5 ปี)    โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 
        1. ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ดำเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร และกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยกำหนดให้มีตัวแทนด้านวิชาการ และด้าน
ผู้ประกอบการดังคำสั่งแนบ 
         2. ดำเนินการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยนำประเด็นสำคัญตามมติที่
ประชุมมหาวิทยาลัย ที่มีมติให้ทุกหลักสูตรที่จะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต้องเป็นลักษณะ
หลักสูตรแบบแขนง หรือ หลักสูตรแบบสหวิชาการ ดังนั้น ทางกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
จึงมีมติที่จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปีพ.ศ. 2563 เป็นแบบแขนง ซึ่งได้ดำเนินการนำ
ข้อมูลการศึกษาความต้องการที่สำนักวิชาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจสาขาการจัดการการท่องเที่ยว นอกจากนี้นำข้อมูล 10 
อุตสาหกรรมรายได้ดีของประเทศไทยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเกี ่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์ การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยผลการประชุม มีมติจัดทำ 3 แขนงวิ
ขา ประกอบด้วย 
                     1.) แขนงการจัดการท่องเที่ยว  
                     2.) แขนงการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
                     3.) แขนงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
และให้ปรับชื่อสาขาวิชาในหลักสูตร จากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็น สาขาวิชา
การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ทั้งนี้ให้ 3 แขนงวิชา จัดทำรายละเอียดรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ความสามารถและสมรรถนะนักศึกษา และส่วนต่างๆ ที่
ผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตผูม้ีทักษะ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  และพัฒนาให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในสมัยปัจจุบัน 
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ผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ 

 

เป้าหมาย 

  

 

ผลการดำเนินงาน 

 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

 

ผ่านมาตรฐาน 

 

ผ่านมาตรฐาน 

 

ผ่านมาตรฐาน 

 
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

• การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน(อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กำหนด

เกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยจะต้องมีคุณวุฒิอย่างน้อยระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางว ิชาการไม่ต ่ำกว ่าผ ู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและปฏิบัติงาน

เต็มเวลาในตำแหน่งอาจารย์  

         สำหรับปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรมิได้มีการรับหรือแต่งตั้งอาจารย์

ประจำหลักสูตรเพิ ่มเติมแต่อย่างใด เนื ่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรยังคง

ดำเนินงานประจำหลักสูตรและเป็นบุคลากรสายสอนของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

เช่นเดิม 

         ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ยังได้หารือถึงคุณสมบัติอาจารย์ประจำ

หลักสูตรที่จะต้องแต่งตั้งในปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ.

2562) รอบการปรับปรุง (ระยะ 3-5 ปี) ตามเงื่อนไขของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องภายในระยะเวลา 5 

ปีย้อนหลัง ซึ่งขณะนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่

ได ้ร ับการต ีพ ิมพ ์ เผยแพร่  ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามเกณฑ์ในการพ ัฒนาศ ักยภาพ

กรรมการบริหารหลักสูตรรวมถึงอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับเงื่อนไข

ที่มหาวิทยาลัยแจ้งทราบและทางหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

         แต่อย่างไรก็ทางหลักสูตรฯ มีระบบ มีกลไกขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรมายังคณะกรรมการบริหารของ

สำนักวิชาฯ พิจารณาเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรจากคุณวุฒิ ตำแหน่งทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์  

2. คณะกรรมการบริหารของสำนักวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และให้ความ

เห็นชอบตามเกณฑ์ว่าด้วยการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  

3. สำนักว ิชาฯ นำเสนอรายชื ่ออาจารย์ประจำหลักสูตรตามขั ้นตอนของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร  

4.1- 1  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว 
4.1-2 รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หล ักส ูตรคร ั ้ งท ี ่  1/2561  
วาระแจ้งเพื่อทราบ 
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4. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ

เห็นชอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือให้การรับรอง 

 
 

การบริหารอาจารย์ 
 
      จากแผนการบร ิหารอาจารย์ของปีการศึกษา 2560  ที ่ผ ่านมาในการ
รับผิดชอบหลักสูตร ที่มอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบและวางแผนการ
ดำเนินงานแต่ละด้านในการพัฒนานักศึกษาและผู้สอนให้เกิดประสิทธิผล ได้นำมา
ปรับใช้ในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ข้อมูลการ
ทบทวนแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะการบริหาร
อาจารย์ปีการศึกษา 2561 ที่เสนอแนะให้บริหารแบบเชิงรุกในการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เน้นให้อาจารย์ทำงานร่วมกันและส่งต่อข้อมูล
อย่างเชื่อมโยงกัน มาเป็นแนวทางในการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 
      1. หลักสูตรฯ กำหนดการดำเนินการประชุมมอบหมายงานให้กับกรรมการ

หลักสูตรฯ ตามการบริหารทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1.1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย และอาจารย์นฤมล มิลโควสกี  

1.2) ด้านพัฒนาอาจารย์ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย และ

อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 1.3.) ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้มอบหมายให้

อาจารย์นฤมล  มิลโควสกี 1.4) ด้านบัณฑิต ได้มอบหมายให้อาจารย์ขวัญฤทัย 

ครองยุติ 1.5) ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้มอบหมายให้

อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน

ร่วมกับประธานหลักสูตร  

    2. หลักสูตรฯ กำหนดการติดตามการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน ซึ่งกำหนดการ

ประชุมติดตาม ทุกๆ 3 เดือน หรือตามความจำเป็นเร่งด้วย โดยที่ผ่านผลการ

ติดตามเป็นไปตามแผนการบริหารที่ได้กำหนดไว้  

 
 
4.1-3  งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 
2561 
4.1-4 สัญญารับทุนอุดหนุน
โครงการสนับสนุนการจัดทำ
ผลงานทางวิชาการ ม.ราชภัฏ
เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
4.1- 5 สัญญารับทุนอุดหนุน
การทำวิจัย 
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             โดยในภาพรวมการดำเน ินงานเป ็นไปตามแผนที ่ได ้กำหนดไว้                 

ซึ่งผลการดำเนินงานแต่ละด้าน ตามผลปรากฏ ดังนี้ 

             2.1.) ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยนำแผนที่กำหนดในปีการศึกษา 
2560 ที่กำหนดให้มีการบูรณาการรายวิชากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเตรียมความการจัดเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับสถานประกอบการ (Wil)  มาเป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 คือ ทางหลักสูตรได้กำหนดการบูรณาการ
รายิวชาร่วมกัน และให้บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก คือ รายวิชา TR 4207 
การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ บูรณาการร่วมกับ
รายวิชา TR 4202 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ และ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว 
ชุมชนท้องถิ ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อให้การบูรณาการเกิดประโยชน์ต่อ
นักศึกษาอย่างสูงสุดทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาการ  อีกทั้งรายวิชาต่างๆ ที่สามารถ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฎิบัติ 
            2.2 ) ด้านพัฒนาอาจารย์ ทางหลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์รับผิดชอบ
รายวิชาที่จะสามารถสร้างผลงานวิชาการท้ังตำรา หนังสือ งานวิจัย และบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ 
ได้ยื่นส่งผลงานวิชาการเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในเดือน
กันยายน 2561 โดยนำส่งงานผลงานวิจัย จำนวน 1 ผลงาน (ชื่องานวิจัย  
การจำแนกช่วงชั้นโอกาสทางด้านนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
จังหวัดเชียงราย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรจัดทำผลงานวิจัยและ
การเผยแพร่บทความวิจัยด้วยเช่นกัน 
            2.3) ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เน้นย้ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือพัฒนา
ศักยภาพการเข้าสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาในหลักสูตร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีอัตราการคงอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
             2.4) ด้านบัณฑิต ในปีการศึกษา 2561 ยังมิได้ดำเนินการจัดทำ

ฐานข้อมูลบัณฑิต เนื่องจากยังไม่มีผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานให้  

ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลได้ในปี 2562  
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             2.5) ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 

2561 อาจารย์ผู้สอนได้นำสิ่งสนับสนุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการ

จัดการเรียนการสอน อาทิ ชุดอุปกรณ์เดินป่า ในรายวิชา การพัฒนาทรัพยากร

การท่องเที่ยว  

    3. หลักสูตรฯ กำหนดการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานปี 256 1               

ผลการประชุม พบว่า  

             3.1) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการรายวิชากับ

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและ

เตรียมความการจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการกับสถานประกอบการ (Wil)  

             3.2) ด้านพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ไดเ้ข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและ 

มีผลงานวิจัยและการเผยแพร่บทความวิจัยเผยแพร่  

             3.3) ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีอัตราการคงอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

             3.4) ด้านบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรต้องจัดทำฐานข้อมูล

บัณฑิตอย่างเร่งด่วนและเชิญศิษย์เก่าเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน 

           3.5) ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาจารย์ไดน้ำสิ่ง

สนับสนุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และมี 

สิ่งสนับสนุนอีกหลายประเภทที่สามารถมาใช้จัดการเรียนการสอนอีกได้ อาทิ  

ชุดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ห้องปฎิบัติการโรงแรม เป็นต้น 

   4.) หลักสูตรฯ ได้จัดทำข้อเสนอแนะการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 
โดยได้นำข้อมูลการทบทวนแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 และ
ข้อเสนอแนะการบริหารอาจารย์ปีการศึกษา 2561 ที่มาเป็นแนวทางในการจัดทำ
ข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
             4.1) ปรับแผนการบริหารที ่เน ้นเช ิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก และดำเนินความร่วมมือในการจัดทำ MOU ในการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
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ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการภายใน
จังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง 
             4.2) ปรับแผนการบริหารอาจารย์ให้การดำเนินงานมีความสะดวก
รวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
          

 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
     หลักสูตรฯ ได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้าน

การจ ัดการเร ียนการสอน การว ิจ ัย การบร ิการว ิชาการ และทำน ุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจผู้สอน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำ

หลักสูตรทั ้งในด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีการสำรวจความ

ต้องการการขอตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อของอาจารย์ ทั้งนี้การส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรฯได้มีสำรวจและกำหนด

แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้วิชาการและ

วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561 ของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

รายชื่ออาจารย ์ แผนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
(ปี 2561) 

 
อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 

- การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
- การเขียนตำรา 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

 
อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 

- การจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
- สร้างความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ 

- การจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
- การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ.  

 - เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 
- การสร้างความเชี่ยวชาญด้าน MICE 
- การเขียนตำรา 

 - สร้างความเชี่ยวชาญตนเองด้านโลจิสติกส์ 
อาจารย์รักติบูล  จันทนุปาน - การพัฒนาเอกสารประกอบการรายวิชา โลจิสติกส์ 

   เพื่อการท่องเที่ยว 

 
4.1- 6 คำสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย เพ่ือให้
บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอ
บทความวิจัยในการสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ และ
หลักฐานการเผยแพร่ใน 
Proceedings THE 11TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF HUSOC 
NETWORK. EMBODYING 
WORLD’ NEW CONDITIONS 
AND VALUES  

4.1- 7 คำสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย เพ่ือให้
บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอ
บทความวิจัยในการสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ และ
หลักฐานการเผยแพร่ใน 
Proceedings GLOBAL 
ACADEMIC-INDUSTRIAL 
COOPERATION SOCIETY 
LINKS ACADEMICS AND 
INDUSTRIES TOGETHER 
4.1-8 ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร RESEARCH 
JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES-ISSN : 1815-9125 
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- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

 
อาจารย์นฤมล  มิลโควสกี 

- สร ้างความเชี ่ยวชาญตนเองด้านการท่องเที ่ยว                   
   เชิงนิเวศ 

 - เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

 

 

 

     อีกทั้ง ทางหลักสูตรฯได้ดำเนินการร่วมกับสำนักวิชาการท่องเที่ยวด้านการ  

ของบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ระบุในแผนการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยสำนักวิชาฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา

ศักยภาพตนเองและทางโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวได้นำมาบริหาร

ตามภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โปรแกรมวิชาฯ ได้จำนวน 7,000 บาท 

ต่อคน ซึ่งทางอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้นำงบประมาณดังกล่าวมาให้ในการ

พัฒนาศักยภาพตนเองทั้งการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สำหรับการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาระดับ ผศ. ได้มีการสนับสนุนให้ขอ

ทุนทำตำราจากมหาวิทยาลัยร ่วมถึงการวางแผนส่งผลงานวิ ชาการเข้าสู่

กระบวนการขอตำแหน ่งทางว ิชาการภายใน เด ือนก ันยายน 2561 นี้   

โดยีกระบวนการแนะนำ หนุนเสริมด้วยจัดภาระงานที่สะดวกต่อการพัฒนาผลงาน

วิชาการ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการติดตามการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ประจำเป็นประจำด้วยการซักถามทางวาจาและผลการติดตาม

อาจารย์แต่ละท่านในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ในปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

        1.) อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลเวียง
เชียงแสน จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (อพท.) ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
        2.) อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง 
“Perception creation and Readiness preparation for villages toward 
The Community Based Tourism(CBT)” ในงานสัมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF HUSOC 

NETWORK. EMBODYING WORLD’ NEW CONDITIONS AND VALUES”  

 4.1-9 คำสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายที่ 492/2562 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
เพ่ือให้บุคลากรเข้ากิจกรรม
การสร้างเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน เทศบาลตำบลเวียง
เชียงแสน  
4.1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรครั้งที่ 4/2561  
วาระอ่ืนๆ ลงวันที่ 8 เมษายน 
2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
ตนเอง และขณะนี้อาจารย์รชตะอยู่ระหว่างการยื่นขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  
โดยคาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือน กันยายน 2562 นี้ 
       3.) อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง  
“The Guidelines for Service Quality Enhancement of Chiang Saen 
Tourist Boat Service Linking Tourism Routes in The Greater Mekong 
Sub-region” )” ในงานสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF HUSOC NETWORK. EMBODYING WORLD’ 

NEW CONDITIONS AND VALUES” ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อีก
ทั้งได้ลงตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 

ISSN : 1815-9125 บทความวิจัยเรื่อง” The Expectation of the Elderly and 
Disabled Towards Facilities and Utilitied at Buddhist Tourism 
Attractions in Mueang District, Chiangr Rai, Thailand และขณะนี้อาจารย์
ขวัญฤทัยได้ดำเนินการยื่นขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ โดยคาดว่าจะจบการศึกษา
ภายในเดือน กันยายน 2562 นี้ 
      4.) อาจารย์รักติบูล  จันทนุปาน ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง 
“Perception creation and Readiness preparation for villages toward 
The Community Based Tourism(CBT)” ในงานสัมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF HUSOC 

NETWORK. EMBODYING WORLD’ NEW CONDITIONS AND VALUES”  
ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
ตนเอง อีกท้ังได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเชี่ยวชาญให้ตนเอง 
      5.) อาจารย์นฤมล มิลโคสกี  ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง  
“A Guideline for Community Based Voluntourism Development in Chiang 

Saen Historical Site, Chiang Rai Province, Thailand” ในงานสัมมนาทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ หัวข้อ “GLOBAL ACADEMIC-INDUSTRIAL COOPERATION 

SOCIETY LINKS ACADEMICS AND INDUSTRIES TOGETHER”  ณ  Waseda 
University Tokyo, Japan (ประเทศญี่ปุ่น) และนำบทความวิจัยเรื่อง  
“The Possibilities of Voluntourism in Chiang Saen Historical Site, Chiang Rai 

Province, Thailand” ในงานสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ  
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“THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF HUSOC NETWORK. EMBODYING 

WORLD’ NEW CONDITIONS AND VALUES” ณ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  อีกท้ังได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาและการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการสร้างความ
เชี่ยวชาญให้ตนเอง 
      ทั้งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพตนเอง ซึ่งทางหลักสูตรได้มีข้อเสนอแนะให้มีการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทั้งพัฒนาเอกสารประกอบการสอนข้ึนเป็นตำรา การพัฒนาข้อเสนอ
งานวิจัยเพื่อเตรียมขอสนับสนุนงบประมาณท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ลงวารสารและการเข้าร่วมการประชุม 
อบรม สัมมนาที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวที่มีวิทยากรระดับแนวหน้าและการ
อบรมที่มีประกาศนียบัตร เพ่ือยกระดับและสร้างความเชี่ยวชาญของตนเองอย่าง
ตนเอง รวมถึงการวางเป้าให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของตนเองในเวทีระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และระดับจังหวัด 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

3 4 4 

• คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.2) 
 
ข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งช้ี 
1.  ข้อมูลคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูล จำนวน 
1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 
3. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 
4. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่เป็น รองศาสตราจารย ์ 0 
5. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่เป็น  ศาสตราจารย ์ 0 
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2.ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร(นับผลงานตามปีการศึกษา) 
 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันทีอ่อกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 

0.40 4 1.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - 
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ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 
รวม 5 2.4 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 40 

 

3. รายละเอียดข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ชื่อผลงาน 

 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที/่

ชื่อฐานข้อมลู/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

 

ค่า

น้ำหนัก 

1. A Guideline for Community 

Based Voluntourism 

Development in Chiang Saen 

Historical Site, Chiang Rai 

Province, Thailand 

Narumol  Milkowski 

Uthumphorn  Kankeb 

GLOBAL ACADEMIC-

INDUSTRIAL COOPERATION 

SOCIETY LINKS ACADEMICS 

AND INDUSTRIES TOGETHER 

0.40 

2. Perception creation and 

Readiness preparation for 

villages toward The Community 

Based Tourism(CBT) 

Raktibul   Chantanupan 

Rachata   Chaimuang 

THE 11TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF HUSOC 

NETWORK. EMBODYING 

WORLD’ NEW CONDITIONS 

AND VALUES 

0.40 

3. The Possibilities of 

Voluntourism in Chiang Saen 

Historical Site, Chiang Rai 

Province, Thailand 

Narumol  Milkowski 

Uthumphorn  Kankeb 

THE 11TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF HUSOC 

NETWORK. EMBODYING 

WORLD’ NEW CONDITIONS 

AND VALUES 

0.40 

 

ชื่อผลงาน 

 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที/่

ชื่อฐานข้อมลู/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

 

ค่า

น้ำหนัก 
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4. The Guidelines for Service 

Quality Enhancement of Chiang 

Saen Tourist Boat Service 

Linking Tourism Routes in The 

Greater Mekong Sub-region 

Duangsiri  Poomvichchuvech 

Khwanruethai  Krongyut 

 

THE 11TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF HUSOC 

NETWORK. EMBODYING 

WORLD’ NEW CONDITIONS 

AND VALUES 

0.40 

5. The Expectation of the 

Elderly and Disabled Towards 

Facilities and Utilitied at 

Buddhist Tourism Attractions in 

Mueang District, Chiangr Rai, 

Thailand 

Khwanruethai  Krongyut 

Wachirawat Worachitsanuphong  

RESEARCH JOURNAL OF 

SOCIAL SCIENCES 

ISSN : 1815-9125 

0.80 

 

ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้

1.  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 ร้อยละ 20=5 5 

2.  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ - ร้อยละ 60=5 - 

3.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 40 ร้อยละ 20=5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.33 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์

สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.00 10 3.33 3.33 

3 
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• ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.3) 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้(อัตราการคงอยู่ของอาจารย์, 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) 

- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง (อัตราการคงอยู่ของอาจารย์, ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร) 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ 
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
 

- ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ่ยวมีจำนวน

อาจารย์ประจำหลักสูตร  5 คน โดยในปีการศึกษา พ.ศ.2561 อาจารย์ประจำ

หลักสูตรยังคงปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาทุกคนมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ครบ 

2558 2559 2560 2561 
1.อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
3.อ.รักติบูล  จันทนุปาน 
4.อ.นฤมล  มิลโควสกี 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

1.อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ 
3.อ.รักติบูล  จันทนุปาน 
4.อ.นฤมล  มิลโควสกี 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

1.อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
3.อ.รักติบูล  จันทนุปาน 
4.อ.นฤมล  มิลโควสกี 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

1.อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
3.อ.รักติบูล  จันทนุปาน 
4.อ.นฤมล  มิลโควสกี 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

 

 
 
 

4.3-1 เ อ ก ส า ร ส ร ุ ป ม ต ิ ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ครั ้งที ่ 7/2558
วันที่ 24 กรกฏาคม2558 
4.3-2 หลักสูตรการจัดการ
การท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558)  
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

 

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีระบบมี
กลไกในการประเมินและรายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร พบว่า 
อาจารย์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับและแต่งตั้ง การบริหาร และการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ระดับ 4.00 ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรที่ระดับ 
3.85 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ระดับ 3.90 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
แตม่ีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบเข้มข้น โดยการบริหารของหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาฯ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาทั้งด้านความรู้ ทักษะการฝึกปฎิบัติ เช่น กิจกรรม
ทัศนศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ล้านนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ  

 
4 . 3 - 4 ร า ย ง า น ผ ล ค ว า ม 
พึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
สาขาว ิชาการจ ัดการการ
ท่องเที่ยว พ.ศ.2561 
 
4.3-5 แบบประเมินความ 
พึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ 
 

0
20
40
60
80

100
120

อัตราการคงอยู่อาจารย์ (ร้อยละ)

อัตราการคงอยู่
อาจารย์ (ร้อยละ)
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
        แต่สำหรับข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2560 ที่ได้เน้นให้จัดอาจารย์ผู้สอนที
มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ซึ่งทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดผู้สอนเป็นไปตามข้อเสนอแนะนี้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร 

2557 2558 2559 2560 2561 
3.70 3.87 3.92 3.98 4.00 

 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

• การคงอยู่ของนักศึกษา 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

2560 
 

2561 

2557 108 95 78 74 4 

2558  110 93 67 21 

2559   103 86 75 

2560    86 59 

2561     77 

 

หมายเหตุ 1. นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตรให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 

    2. ภาพรวมจำนวนนักศึกษาคงอยู่แต่ละช้ันปี (2558-2561) 

   จำนวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จำนวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 100 % 

   จำนวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 จำนวน 333 คน จำนวนนักศึกษาลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.19 %  

   จำนวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จำนวน 220 คน จำนวนนักศึกษาลดลงคิดเป็นร้อยละ 54.54 % 

   จำนวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จำนวน 95 คน จำนวนนักศึกษาลดลงคิดเป็นร้อยละ 80.37 % 

   จำนวนนักศึกษาตกค้าง   จำนวน  4  คน   

 3.  จำนวนนักศึกษาคงเหลือในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 236 คน 
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• จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา 

 

2558 
 

2559 
 

2560 
 

2561 

 
2558 

จำนวน    53 
ร้อยละของจำนวนที่
รับเข้าในรุ่น 

   48.19 

 
2559 

จำนวน     
ร้อยละของจำนวนที่
รับเข้าในรุ่น 

    

 
2560 

จำนวน     
ร้อยละของจำนวนที่
รับเข้าในรุ่น 

    

 
2561 

จำนวน     
ร้อยละของจำนวนที่
รับเข้าในรุ่น 

    

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 

          จากสถิติการรับนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวที่ดำเนินการ 

รับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2558 ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่จบหลักสูตร คือ นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 

2558 จำนวน  53  คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่จบตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด และยังมีนักศึกษาคงค้างอีกจำนวน 21 

คน โดยทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นสูง และคาดว่าจะจบหลักสูตรใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม สอบถามการเรียน  

การลงทะเบียนเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และการสอบวัดผลการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

และวางแผนการเรียนเพ่ือผลักดันให้นักศึกษาจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน ซ่ึงอาจารย์ที่

ปรึกษาได้แจ้งผลการติดตามนักศึกษาเป็นระยะๆให้คณะกรรมการหลักสูตรทราบ สำหรับเหตุผลที่มีอัตราการคงอยู่

ของนักศึกษาลดลงของนักศึกษาทุกชั้นปีมีผลมาจากหลากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร เนื่องจากไม่ดำเนินการตามที่อาจารย์ที่

ปรึกษาแนะนำ หรืออาจลงทะเบียนเรียนตามเพ่ือนที่มีแผนการเรียนแตกต่างกัน 
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2. การสอบวัดคุณสมบัติก่อนจบการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ ่งนักศึกษาทุกคนที่  

จะดำเนินการยื่นเรื ่องคาดว่าจะจบจะต้องได้รับการรับรองผลการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ตกต่ำลงและภาวะจำนวนเด็กที่มี

ช่วงอายุต้องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศลดลง  

4. ปจัจัยด้านสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่แข่งขัน เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและวิทยาเขต

ต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากข้ึน อาจส่งผลให้จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแลและส่งข้อความเรียกพบนักศึกษาในกรณีที่เข้าข่ายมีความ

เสี่ยงต่อการจบการศึกษาล่าช้า นอกเหนือจากการพบปะเพ่ือให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในทุกภาคเรียน อีกทั้งปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษายังมีช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาที่หลากหลายผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้สามารถให้คำปรึกษา

แก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 

 

• คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ 2.1) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ทั้งหมด  70 

2. จำนวนบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  67 

3. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิตต่อจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

95.71 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 84.60 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
คุณลักษณะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   4.37 0.28 
2. ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ         3.80 0.30 
3. ด้านเชาว์ปัญญาที่ส่งผลต่อการปฏบิัติงาน 3.99 0.20 
4. ด้านปฏสิัมพันธ์กับผูร้่วมงาน 4.72 0.19 
5. ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.29 0.24 

ภาพรวม 4.23 0.27  

4.23 
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การประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ 

 

 เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์สกอ. 

(ใช้ค่าเฉลี่ยของ

คะแนนประเมิน

บัณฑิต) 

ตั้งตั้ง 

ตัวหาร 
 

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.51 

 

84.60 
4.23 4.23 

20 

• ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบง่ชี้ 2.2) 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมด 53 100.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 53 100.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

48 
 

41 
7 

90.57 
 

85.42 
13.95 

จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 0.00 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0 0.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 0 0.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 0 0.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 0 0.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานทำ 0 0.00 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ เป็นผู้รับผิดชอบการติดตามภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิตรวมกับอาจารย์ที่ปรึก๋ษา ซึ่งจากผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่า บัณฑิต 
มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 90.57  โดยบัณฑิตทั้งหมดได้ทำงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน ร้อยละ 85.42  เช่น บริษัทนำเที่ยว สายการบิน โรงแรมที่พักซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกประสบการณ์



24 
 

วิชาชีพของนักศึกษาและได้รับการจ้างงานต่อเนื่องภายหลังจากจบการศึกษา โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำงานใน
จังหวัดเชียงรายและตามภูมิลำเนาซึ่งมีเพียงส่วนน้อยที่ เลือกทำงานต่างจังหวัด และทำงานไม่ตรงสาขาที่เรียน  
ร้อยละ 13.95  

 
 

การประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 
 

ตั้งตั้ง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

ตัวบ ่งช ี ้  2.2 ร ้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

3.00 

48 
53 

 

X 100 90.57 4.53 

 
 

• การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1) 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีระบบ มีกลไก  
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

การรับนักศึกษา 

       หลักสูตรฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนโดยต้องสำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านอกจากนี้ยังได้กำหนดจำนวนนักศึกษา

ที่สามารถรับได้ในแต่ละปีการศึกษาและแจ้งไปยังหน่วยรับนักศึกษา โดยคำนึงถึง

 

3.1-1 ประกาศรับนักศึกษาสื่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

และสำเนาหน้าเว็บไซต์คณะที่
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

อัตราอาจารย์ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

       กระบวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรดำเนินการโดยประกาศผ่านระบบของ

มหาวิทยาลัยและของสำนักฯทั้งทางเว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการออกแนะแนว

ตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนที่มีบันทึกความเข้าใจและความ

ร่วมมือกัน(MOU) ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย และมี

กระบวนการรับนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชา ฯ และหน่วยรับนักศึกษาดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษา (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย)                                                      

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามมคอ.2 และประกาศมหาวิทยาลัย                                     

3. คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย                                             

4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย                                 

5. รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    สรุปผลในปีการศึกษา 2561 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ทั้งหมด 77 คน

นักศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการและมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

 

   จากการประเมินเพ่ือทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาข้างต้น พบว่า  

-  เมื่อกระบวนการรับนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการ

ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาถึงเป้าหมายของการรับนักศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ปริมาณ (จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา) และคุณภาพ (การกำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาได้แก่ คุณวุฒิ สติปัญญา บุคลิกภาพ ความพร้อมของ

นักศึกษาในการเรียนในหลักสูตร) เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาในแต่ปี

ถัดไปซึ่งในปีการศึกษา 2561 พบว่าจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวรวมทั้งสิ้น 77 

คน มีจำนวนมากกว่าจำนวนนักศึกษาเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษาในปี

การศึกษา 2555-2560 ที่กำหนดจำนวนนักศึกษา 40 คน ตามมคอ.2. 

มีการประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ปีการศึกษา 2561 

3.1-2 ระเบียบการรับสมัคร

และเกณฑ์การคัดเลือก

นักศึกษา 

3.1-3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การคัดเลือก 

3.1-4 รายงานการประชุม

สำนักวิชาการท่องเที่ยว  

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ /2561 

3.1-5 รวม กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ และมติ

คณะกรรมการอุดมศึกษาที่

เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์/แนวทาง 

และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

เมษายน 2554 ถึง กรกฎาคม 

2556 

3.1-6 คำสั่งสำนักวิชาการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายให้บุคลากรเข้า

ร่วม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

เพ่ือการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงรายและ

พะเยา จำนวน 5 แห่ง 
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- แต่จากจำนวนนักศึกษาคงอยู่ พบว่า จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าจริงมีจำนวน

มากกว่าแผนการรับนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา ดังข้อมูลในตารางจำนวนนักศึกษา

คงอยู่ แสดงให้เห็นว่ามีผู้สนใจต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ เป็นจำนวนมาก 

หลักสูตรฯ จึงมีมติว่าควรมีการปรับจำนวนนักศึกษาเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น และ

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเพ่ิมสถิติจำนวนนักศึกษาที่สมัคร

ใหม่ เนื่องจากสถิติจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ม

ลดลง จึงมีความต้องการให้ คณะ/สำนักวิชา เร่งหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนใน

พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและโรงเรียนทางด้านสายวิชีพ ตามเอกสาร

แนบที่ 3.1-6 – 3.1-7 

-  กรอปกับหลักสูตรฯ มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มี

ศักยภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาท่ีรับเข้าจริง ตามอัตราส่วน

อาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ อัตราส่วน 1 : 25 ด้วย

เหตุผลข้างต้นทำให้จำนวนนักศึกษาในปี 2561 เพ่ิมมากขึ้นเป็น 1 เท่าของจำนวน

นักศึกษาท่ีกำหนดไว้ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ มีมติในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา

ถัดไป ควรกำหนดจำนวนนักศึกษามากกว่าจำนวนนักศึกษาเป้าหมายแต่ไม่เกิน 

125 คน ตามอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา เพื่อการจัดการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ ดังเอกสารแนบที่ 3.1-5 

-  นอกจากกระบวนการรับนักศึกษาจะได้รับการทบทวนโดยอาจารย์ประจำ

หลักสูตร ในทุกภาคเรียนที่ 1 ภายหลังการรับนักศึกษาใหม่แล้ว กระบวนการรับ

นักศึกษาท้ังหมดก็จะถูกทบทวนโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว 

โดยเป็นการทบทวนภาพรวมของกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรทั้งหมด

ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว  เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการกระบวนการในการ

รับนักศึกษาร่วมกันเพ่ือให้ได้นักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะและ

ตอบสนองความต้องการของสังคม ต่อไปดังเอกสารแนบที่ 3.1-8 

3.1.7 คำสั่งสำนักวิชาการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายให้บุคลากรเข้า

ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน สำนัก

วิชาการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

3.1-8 คำสั่งสำนักวิชาการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชียงรายให้บุคลากรเข้า

ร่วมกิจกรรมการทวนสอบ 
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

        การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าการศึกษา ของหลักสูตรการจัดการการ

ท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2555 จะมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น

ตามสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละห้วงเวลา แต่กิจกรรมทั้งหมดจะตั ้งอยู่บน

กระบวนการทีห่ลักสูตรได้กำหนดไว้ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว ประชุมเพ่ือดำเนินการ

วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

2. คณะกรรมการประจำหลักสูตรดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

3. คณะกรรมการประจำหลักสูตรรายงานผลการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ

ประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว 

4. คณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และทบทวน

กระบวนการเตร ียมความพร ้อมก ่อนเข ้าศ ึกษาและดำเน ินการปร ับปรุง

กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

      เมื่อมีการทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปี 2561 

ทางสำนักวิชาการท่องเที่ยว และโปรแกรมวิชาจึงได้วางแผนโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 โดยวางแผนว่าจะมีการอบรมและชี ้แจง

รายละเอียดทั้งในระดับสำนักและระดับหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับ

ปีที่ผ่านมา  

       

 

 

3.1-6 กำหนดการ กิจกรรม

การพัฒนาทักษะการเรียน 

และการใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา

ใหม่ 

3.1-7 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำ

หลักสูตรครั้งที่ 1/2561  

วาระพิจารณา ลงวันที่ 20 

สิงหาคม 2562 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 2 สำนักวิชาการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

3.1-8 รายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรม 
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      ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของสำนัก

วิชาการท่องเที่ยวในแต่ละปีจะมีความหลากหลายของกิจกรรมที่จะไม่ซ้ำกัน 

เนื่องจากได้มีการทบทวนกระบวนการดังกล่าวในทุกปีการศึกษา และนำผลที่ได้มา

ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษา

ใหม่ของหลักสูตร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น  

      ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ในแต่ปีการศึกษาเพื ่อแนะนำมหาวิทยาลัยและแจ้งข้อมูลที ่สำคัญให้กับ

นักศึกษาทราบในส่วนของหลักสูตรได้ร่วมดำเนินการกับสำนักวิชาฯ ดังนี้ 

   - จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อชี้แจง

ข้อมูลที ่สำคัญให้กับนักศึกษาเพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา เช่น 

รายละเอ ียดหล ักส ูตรและแผนการเร ียน การแนะแนวการใช ้ช ีว ิตในรั้ว
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มหาวิทยาลัย ระเบียบการแต่งกายของสำนักวิชาฯ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา วิธีการลงทะเบียนในระบบ Free enrollment เป็นต้น  

        อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตร ได้มีการจัดทำการสอบถามนักศึกษาที ่เข้า

ศึกษาในปี 2561 ถึงความต้องการกิจกรรมที่ตนเองมีความสนใจอยากให้หลักสูตร

จัดให้ ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความสนใจด้านการผู ้นำชมแหล่ง

ท่องเที่ยวและมีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ โดยจากผลการสอบถามนักศึกษา 

ทางหลักสูตรได้นำมาวางแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษา ตามกิจกรรมดังนี้  

 
กิจกรรรม 

กระบวนการ 

1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับ
นักศึกษาใหม่ 
 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) 

ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและ
แผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย ระเบียบการแต่งกาย
ของสำนักวิชาฯ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิธีการ
ลงทะเบียนในระบบ Free 
enrollment เป็นต้น เนื่องจากนี้มี
การนำรุ่นพี่มาพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ในการศึกษา และการปรับตัวของ
นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2. กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาเพ่ือ
ปรับตัวในสถานศึกษา 

3.กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(Mind Map) 

มีการให้นักศึกษาปรับพ้ืนฐานด้าน 
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
และกิจกรรมการเรียนรู้การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

4.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
สู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตาม
แนวคิด WIL 

มีกระบวนการให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมนี้เป็นระยะ 3 ระยะ ปีที่ 1 ปี
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ที่ 2 ปีที่ 3 เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ โดยการจัด 
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการบริษัท
นำเที่ยวยุคใหม่ 4.0 

5. กิจกรรม การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษวิชาชีพสำหรับนักศึกษา 

มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นให้กับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน 

6. กิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แรกเข้าภาษาอังกฤษ 
 

มีนักศึกษาจำนวนสิ้น 77 คน ผ่านการ
ทดสอบ 52 คน มีการนำข้อมูลส่ง
ต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
วางแผนจัดการเรียนการสอนต่อไป 

7. กิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แรกเข้าภาษาไทย 
 

มีนักศึกษาจำนวนสิ้น 77 คน ผ่านการ
ทดสอบ 74 คน มีการนำข้อมูลส่ง
ต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือวางแผน
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

8. กิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แรกเข้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีนักศึกษาจำนวนสิ้น 77 คน ผ่านการ
ทดสอบ 65 คน มีการนำข้อมูลส่ง
ต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอน 

9. กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน 
นักศึกษา ณ ประเทศฮังการี ประจำปี
การศึกษา 2561 

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 
2 คนเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Budapest 
school ประเทศฮังการี ระหว่างเดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2562 ประจำปี
การศึกษา 2561 โดยนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวผ่าน
การคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการ 
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จำนวน 1 คน เข้าฝึกประสบการณ์
ด้านโรงแรม 

10. กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การค้าธุรกิจซานตง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 
2561 

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 
2 คนเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการค้าธุรกิจซานตง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา  
1 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – 
พฤศจิกายน 2562 ประจำปีการศึกษา 
2561 โดยนักศึกษาหลักสูตรการ
จัดการการท่องเที่ยวผ่านการคัดเลือก
และเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน 
เข้าฝึกประสบการณ์ด้านโรงแรม 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 

 
 
• การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี 

       หลักสูตรฯ มีการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้เสนอชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้เกณฑ์อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่

เกิน 2 หมู่เรียน เพื่อให้การให้คำปรึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดทำเป็น

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยวและมหาวิทยาลัยได้จัดการ

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและติดตามความเป็นไปของนักศึกษา และ

พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน

การติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีช่องทาง

อื ่นๆที ่อาจารย์ใช้ในการให้คำปรึกษา เช่น นักศึกษามาพบอาจารย์ที ่ปรึกษา

โดยตรงที ่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร ์ก และการให้

คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์  

 ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ 
ชั้นปีที่ /  

ปีการศึกษาแรกเข้า 

 

หมู่เรียนที่ 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

1/2561  1 อ.ปทุมพร  แก้วคำ 
2 อ.อุทุมพร  การเก็บ 

 

2/2560 
1 อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ 
2 อ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 

 

3/2559 
1 อ.นำขวัญ วงศ์ประทุม 
2 อ.ดร. ชฏาพัศฐ์ สุขกาย 

 

4/2558 1 อ. รชตะ ไชยเมือง 
2 อ.นฤมลมิลโควสกี 

        

 

3.2-1  แบบตรวจสอบการ

ลงทะเบียน ฯ 

3.2-2   ตารางลงชื่อนักศึกษา

ที่เข้าพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2-3 ตัวอย่างการให้

คำปรึกษาผ่านช่องทาง 

Facebook/ Line 
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         ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้กำหนดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ให้คำปรึกษาในด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีแผนการให้

คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาในความดูแลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ

นัดพบนักศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะถูกจำหน่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพ่ือหา

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างใกล้ชิด หรือพบนักศึกษาตามที่นักศึกษา 

ร้องขอ 

3. ลงเวลาในการให้คำปรึกษาแต่ละภาคการศึกษาและประกาศให้รับทราบโดยทั่ว

กันเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าพบเพ่ือขอคำปรึกษา 

 4. ให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ ที่คิดว่าเหมาะสม เช่น การปรับตัวในช่วงวัยรุ่นและ

เพ่ือน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถ

ปรับตัวและเรียนอย่างมีความสุข 
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         หลักสูตรมีการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมีระบบและกลไกดังแผนภาพ

 

ในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯ ได้คัดเลือกอาจารย์ที่มีความเหมาะสมในการ

เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยพิจารณาถึง ความรู้ความสามารถ ภาระงานของ

อาจารย์ และเสนอรายชื่อให้สำนักวิชาการท่องเที่ยว จากนั้นมหาวิทยาลัยได้

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาให้กับทางสำนักวิชาการท่องเที่ยว  

เมือ่อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณะได้มี

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกำหนดให้อาจารย์ต้อง

พบปะกับนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น

ผู้ดำเนินการดูแลในขั้นต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษา ซึ่งที่

ผ่านมา การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาของอาจารย์ พบปัญหาที่หลักสูตร

รายงานผลมาได้แก่ การไม่สามารถพบปะนักศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก 
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1. นักศึกษาและอาจารย์มีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

2. นักศึกษาที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกัน ลงทะเบียนเรียนวิชาไม่เหมือนกัน 

เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนแบบอิสระ ทำให้เวลาว่างของนักศึกษาไม่ตรงกัน ทำ

ให้อาจารย์ไม่สามารถนัดพบเจอกับนักศึกษาท่ีปรึกษาทั้งหมดพร้อมกันได้ 

3. ปัญหาเรื่องสถานที่ที่จะใช้ในการให้คำปรึกษากับนักศึกษา เนื่องจากมีจำนวน

นักศึกษาต่ออาจารย์มีจำนวนมาก ไม่สามารถหาห้องเรียนที่จะใช้ในการให้

คำปรึกษาพร้อมกันทั้งหมดได้  อีกท้ังห้องที่จะใช้ก็ไม่ว่าง มีตารางการใช้เต็มเสมอ  

       เมื ่อคณะกรรมการประจำคณะได้รับข้อมูลดังกล่าว จึงได้มีการทบทวน

กระบวนการในการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

ในระดับปริญญาตรีใหม่ และได้มีการปรับหน้าที่ในการให้คำปรึกษาของอาจารย์

โดยมีการปรับกระบวนการให้คำปรึกษาของอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2561 คือ 

การเพิ่มการให้คำปรึกษาที่ไม่เป็นทางการเพิ่มเติม โดยการใช้ช่องทางการสื่อสาร

อื ่นๆ เช่น การใช้สื ่อออนไลน์ มาใช้ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื ่อให้

นักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุย ปรึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  

ที่ 21 

        คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีวางแผนในการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 โดยใช้แนวทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักวิชาการท่องเที่ยวเป็นหลักการในการกำหนด

กิจกรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

 โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่านจะมีโครงการที่จัดขึ้นอย่าง

น้อย 1 กิจกรรม การกระบวนการดำเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้         

        1. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการกำหนดกิจกรรมและโครงการ 

3.2-4  รายงานผลการ

ดำเนินงานกิจกรรมของ

หลักสูตร 
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        2. พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

        3. ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากคณะกรรมการบริหารสำนัก

วิชาการท่องเที่ยว 

        4. คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาแผนการจัดกิจกรรมโครงการการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ และนำเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

         5. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการโครงการ ติดตาม 

ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนการการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

         6. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนกระบวนการการจัด

กิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ในปีถัดไป 

         7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

     โดยที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของหลักสูตรการจัดการการ

ท่องเที่ยวและสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี 2561 ทีผ่่านมามีผลการดำเนินงานดังนี้ 

ทักษะของนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการบริษัท
นำเที่ยวยุคใหม่ 4.0 

1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การท่องเที่ยว

รูปแบบใหม่บนเส้นทางศาสตร์พระราชา ในหลวง
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และนวัตกรรม รัชกาลที่ 9 ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู ้ที่

ได้รับมาปรับให้เข้ากับการนำเที่ยวในยุค 4.0 ซึ่ง

นักท่องเที่ยวแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง

การเป็นผู ้นำเกมส์และนันทนาการ นักศึกษาได้

ทำงานร่วมกันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

2.กลุ่มทักษะสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยี 

การใช้เทคโนโลยีใหม่ การออกแบบและสร้างสื่อมัล

ติมีเตียเพ่ือบริหารจัดการบริษัทนำเที่ยวยุคใหม่ 4.0 

ออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับธุรกิจ

การท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งการเผยแพร่สื่อ

มัลติมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและบริการ 

3. กลุ่มทักษะชีวิตและ

อาชีพ 

การปฏิบัติงานของนักศึกษาที ่เข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาได ้ม ีโอกาสปฏิบ ัต ิงานในหอปรัชญา 

รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อาทิ การ

นำชม ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพใน

อนาคตได้ 

         ดังตารางการดำเนินการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการบริษัทนำเที่ยวยุคใหม่ 4.0 ของ
โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21   

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาออกฝึกทักษะการสื่อสารและ

การนำชมสถานที่เพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นมัคคุเทศก์เมื่อสำเร็จการศึกษา 

ดังนี้ 

      1.) ส่งนักศึกษาจำนวน 30 คน เข้าร่วมเป็นผู้นำชมในเทศกาลดอกไม้งาม 

ของเทศบาลนครเชียงราย ช่วงเดือนธันวาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

โดยมีอาจารย์รักติบูล จันทนุปาน ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงราย และให้
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อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวทุกท่าน

เป็นผู้ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 

      2.) ส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติเป็นผู้บรรยายและนำชมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงรายซึ่งเป็นหอนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์ของ

พระราชาและหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 และต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมชม  

โดยมีอาจารย์รักติบูล จันทนุปาน เป็นวางแผนและดูแลนักศึกษาในการดำเนินงาน

ร่วมกับหอปรัชญา รัชกาลที่ 9  

      3.) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการเป็นทีมงานการประกวดมิสแกรนด์เชียงราย  

ปี 2562  ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีอาจารย์รักติบูล จันทนุปาน  

เป็นวางแผนและดูแลนักศึกษาในการดำเนินงานร่วมกับทีมกองประกวดมิสแกรนด์

เชียงราย 

        เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือ

ดำเนินการทบทวนกระบวนการการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรอบปีการศึกษา 

2561 เพื่อปรับปรุงแผนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

ทบทวนกระบวนการการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตร มีความเห็นว่าทุกกิจกรรมมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา นักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเนื่ องจากทำงานพิเศษ

ระหว่างเรียน หรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักวิ ชาการท่องเที ่ยว และ

มหาวิทยาลัยเป็นต้น จึงลงความเห็นว่าการจัดกิจกรรมต่างๆในปีถัดไปควรมี

การบูรณาการกับรายวิชาของปีการศึกษานั ้น เพื ่อลดปัญหาการมาเข้าร ่วม

กิจกรรมของนักศึกษา 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี ้ 3.2 การส่งเสริมและการ
พัฒนานักศึกษา 

3 4 4 

 

 

• ผลที่เกิดกับนกัศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3)   

 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้(อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา, 
อัตราการสำเร็จการศึกษา, ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร, ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา) 

- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง(อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา, อัตราการสำเร็จการศึกษา, 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร, ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่
ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 

2. อัตรการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุก
กรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้นการเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 
 

ตารางคำนวณอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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ปีการศึกษา 

 

จำนวน

รับเข้า 

(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2) 

จำนวนที่ลาออก

และคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา 2561 

(3) 

อัตราการสำเร็จ

การศึกษา 

(2) X 100 

         (1) 

อัตราการคงอยู่ 

(1) - (3) X 100 

       (1)  

2559 

 

2560 

 

2561 

2556 108 47 - - 61 43.52 44.44 

2557 113 - 70 - 43 - 65.49 

2558 110 - - 53 57 - 60.91 

2559 103 - - - 28 -  

2560 86 - - - 27 -  

2561 94 - - - 17 -  

 
 
ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

อัตราการคงอยู่ 

      เมื่อศึกษาจากตัวเลขในตารางการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า อัตราการคงอยู่

ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 –2561  มีแนวโน้มลดลงตลอดเวลา ทั้งนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีแนวโน้มลาออกและถูกคัดชื่อออกมากที่สุด เนื่องจาก

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจึงทำให้ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด อีกท้ังยัง

มีการลาออกเนื่องจากต้องการเปลี่ยนสาขาท่ีเรียนและเปลี่ยนสถานศึกษาอีกด้วย 

 

การสำเร็จการศึกษา 

        ในปีการศึกษา 2561  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเทีย่วมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา
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ในปี 2557 ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 94.59 

และมีนักศึกษาตกค้างที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาอีกจำนวน 4 คน ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จ

การศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งขณะนี้จะเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพขั้นสูง 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

           จากการดำเนินการสอบถามความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ต่อหลักสูตร (ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล) พบว่า ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2557-2561 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา 

มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ความพ ึงพอใจของ

นักศึกษาต่อหลักสูตร 

2557 2558 2559 2560 2561 

3.70 3.87 4.13 4.20 4.30 

 
สรุปความพึงพอใจในทุกด้าน 𝒙 S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านหลักสูตร 4.31 .62 มาก 
2. การรับนักศึกษา 4.09 .59 มาก 
3. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.32 .78 มาก 
4. ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 4.19 .76 มาก 
5. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.45 .67 มาก 
6. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 4.49 .79 มาก 
7. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.35 .70 มาก 
8. ด้านการวัดและประเมินผล 4.20 .76 มาก 
9. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.25 .62 มาก 

รวม 4.30 .70 มาก 
        

3.3-1 รายงานผลความ 

พึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตรประจำปี 2561 
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          สรุปความพึงพอใจในทุกด้านพบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(x 4.30, S.D. .70)  แต่เมื ่อมองในแต่ละประเด็นพบว่าด้านอาจารย์ทีปรึกษา 

 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน   

ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา ด้านหลักสูตร  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามลำดับ โดยข้อเสนอแนะส่วน

ใหญ่เป็นเรื ่องของเกี ่ยวกับ 1.) สื ่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 2.) นักศึกษาต้องการให้มีเพ่ิมความหลากหลายมากข้ึน 3.) ควรจะมีตำราการสอน

ของรายวิชาให้นักศึกษาประกอบการเรียน 4.) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

หลากหลายและเฉพาะทาง โดยให้มีรายวิชาที่สอดคล้องเหมาะสมกับการทำงาน

จริงในอนาคต 5.) เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพรวมทั้งเพ่ิมกิจกรรมดูงานนอก

สถานที่ในรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติจริง 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 4 4 
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หมวดที่ 4  

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR1101 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 

1/2561 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

TR1101 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 

1/2561 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 

TR1101 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 

1/2561 4 32 32 5 0 0 2 7 82 75 

TR1102 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

โรงแรม 

1/2561 3 11 28 17 8 6 2 7 82 75 

TR2101 จิตวิทยาการ
บริการ 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TR2101 จิตวิทยาการ
บริการ 

1/2561 2 1 15 15 17 10 12 10 82 72 

TR2102 การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

1/2561 5 10 17 10 15 12 8 4 81 77 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

1/2561 0 2 12 23 21 2 7 0 67 67 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

1/2561 8 6 10 15 23 8 7 3 80 77 

TR2208 การพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1/2561 26 20 17 10 7 0 0 1 81 80 



44 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR2209 ธุรกิจการบิน
และการออกบตัร

โดยสาร 

1/2561 0 0 1 0 1 1 2 1 6 5 

TR2411 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 1 

1/2561 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 

TR2411 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 1 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

TR2411 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 1 

1/2561 11 11 3 6 17 6 7 21 82 61 

TR2413 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 3 

1/2561 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

TR2413 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 3 

1/2561 1 0 0 1 1 1 2 0 6 6 

TR2413 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 3 

1/2561 22 7 10 14 7 5 5 2 72 70 

TR2416 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 6 

1/2561 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 

TR2515 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ

1/2561 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

โรงแรม และการบริการ 
1 

TR2515 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

1 

1/2561 1 1 2 2 1 1 0 0 10 8 

TR2515 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

1 

1/2561 17 7 9 9 10 7 9 12 80 68 

TR2515 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

1 

1/2561 3 0 0 0 1 1 1 0 6 6 

TR3202 กลยุทธ์การ
ท่องเที่ยว 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TR3202 กลยุทธ์การ
ท่องเที่ยว 

1/2561 2 10 13 30 7 3 0 1 67 65 

TR3203 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1/2561 13 14 23 17 6 0 0 0 73 73 

TR3205 การวางแผน
และการจัดรายการนำ

เที่ยว 

1/2561 3 12 26 18 4 0 0 0 64 63 

TR3205 การวางแผน
และการจัดรายการนำ

เที่ยว 

1/2561 0 1 2 1 0 1 1 0 6 6 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR3205 การวางแผน
และการจัดรายการนำ

เที่ยว 

1/2561 0 1 2 2 1 0 0 0 6 6 

TR3206 การบัญชีและ
การเงินสำหรับการ

ท่องเที่ยว 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TR3206 การบัญชีและ
การเงินสำหรับการ

ท่องเที่ยว 

1/2561 7 20 14 12 2 1 7 0 66 63 

TR33011 โลจิสติกส์
สำหรับอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

1/2561 1 0 1 1 1 0 0 0 4 4 

TR3302 ธุรกิจการบิน 1/2561 4 2 2 1 3 2 14 2 31 28 

TR3304 การจัดการ
ประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การ
สัมมนา และการจัด

นิทรรศการ 

1/2561 18 11 5 1 0 0 0 0 35 35 

TR3308 การจัดการ
การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 

1/2561 6 9 10 7 0 0 0 0 32 32 

TR3309 การท่องเที่ยว
สร้างสรรค ์

1/2561 1 4 5 4 2 0 0 0 17 16 

TR4201 ระเบียบวิธี
วิจัยสำหรับการจดัการ

การท่องเที่ยว 

1/2561 15 26 43 20 10 6 14 1 136 134 

TR4202 การสัมมนา
ทางด้านการจัดการการ

ท่องเที่ยว 

1/2561 4 13 27 28 5 0 0 0 77 77 

TR4203 การจัดการ
โครงการด้านการ

ท่องเที่ยว 

1/2561 33 26 16 0 0 0 0 0 75 75 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR4204 การบัญชีและ
การเงินสำหรับการ

ท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ 

1/2561 1 2 2 0 0 0 0 1 6 5 

TR4205 ระเบียบวิธี
วิจัยสำหรับการจดัการ

การท่องเที่ยวการ
โรงแรมและการบริการ 

1/2561 0 1 3 0 0 0 0 0 4 4 

TR4206 การสัมมนา
ทางด้านการท่องเที่ยว
การโรงแรมและการ

บริการ 

1/2561 0 2 1 1 0 0 0 0 4 4 

TR4207 การจัดการ
โครงการด้านการ

ท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ 

1/2561 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 

TR4601 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การท่องเที่ยวข้ันต้น 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TR4602 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การท่องเที่ยวข้ันสูง 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

HA2302 การจัดการ
งานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

2/2561 1 0 5 3 3 0 0 0 12 12 

HA2302 การจัดการ
งานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

2/2561 7 9 19 14 7 0 1 1 58 57 

TR1103 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

ท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ 

2/2561 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR1103 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

ท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ 

2/2561 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 

TR1103 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

ท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ 

2/2561 10 12 13 16 10 6 2 12 82 69 

TR1104 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
การท่องเที่ยว การ

โรงแรม และการบริการ 

2/2561 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 

TR1104 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
การท่องเที่ยว การ

โรงแรม และการบริการ 

2/2561 0 4 10 12 18 14 12 9 82 70 

TR1105 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมาย
เพื่อการท่องเที่ยวการ
โรงแรมและการบริการ 

2/2561 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

TR1105 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมาย
เพื่อการท่องเที่ยวการ
โรงแรมและการบริการ 

2/2561 15 27 18 14 1 0 1 0 76 76 

TR1105 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมาย
เพื่อการท่องเที่ยวการ
โรงแรมและการบริการ 

2/2561 1 1 2 0 0 0 0 2 6 4 

TR2102 การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

2/2561 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

TR2102 การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

2/2561 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

2/2561 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

2/2561 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

TR2201 หลักการ
มัคคุเทศก์ 

2/2561 0 0 0 1 0 0 2 0 3 3 

TR2201 หลักการ
มัคคุเทศก์ 

2/2561 10 2 6 11 27 4 15 4 79 75 

TR2206 การจัดการ
ธุรกิจนำเที่ยวและ
ตัวแทนนำเที่ยว 

2/2561 11 15 22 16 11 3 0 0 78 78 

TR2206 การจัดการ
ธุรกิจนำเที่ยวและ
ตัวแทนนำเที่ยว 

2/2561 0 2 1 0 1 0 0 2 6 4 

TR2411 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 1 

2/2561 0 0 0 0 2 0 1 2 14 3 

TR2412 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 2 

2/2561 0 0 0 1 1 0 1 0 3 3 

TR2412 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 2 

2/2561 0 0 0 0 5 1 2 0 8 8 

TR2412 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 2 

2/2561 2 5 14 8 5 15 11 1 61 60 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR2414 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 4 

2/2561 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

TR2414 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 4 

2/2561 0 1 0 2 2 2 3 0 10 10 

TR2414 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 4 

2/2561 16 4 11 13 15 4 4 3 70 67 

TR2414 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 4 

2/2561 0 1 0 2 0 1 0 2 6 4 

TR2415 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 

และการบริการ 5 

2/2561 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 

TR2515 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

1 

2/2561 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 

TR2515 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

1 

2/2561 0 1 1 1 4 3 0 1 11 10 

TR2516 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

2 

2/2561 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR2516 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

2 

2/2561 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3 

TR2516 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

2 

2/2561 19 6 9 14 10 4 5 1 68 67 

TR2516 ภาษาจีน
เบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และการบริการ 

2 

2/2561 2 1 0 0 0 1 0 2 6 4 

TR33071 การจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชน 

2/2561 0 0 0 1 1 3 2 1 8 7 

TR33071 การจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชน 

2/2561 3 6 17 18 18 9 6 2 79 77 

TR4206 การสัมมนา
ทางด้านการท่องเที่ยว
การโรงแรมและการ

บริการ 

2/2561 2 0 1 1 0 0 0 2 6 4 

TR4601 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การท่องเที่ยวข้ันต้น 

2/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 

TR4602 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การท่องเที่ยวข้ันสูง 

2/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TR4602 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การท่องเที่ยวข้ันสูง 

2/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน(จำนวนคน) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR4606 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การท่องเที่ยวข้ันสูง 

2/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

 

              ผลการวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้ประชุมชี้แจง

ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทราบและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2561 โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ อาจารย์ผู้สอนชี้แจงทำความเข้าใจให้นักศึกษาทราบ 

การวัดประเมินผล ระเบียบหรือเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา การมอบหมายชิ้นงานและกำหนดส่ง

งานตามกำหนด  การทดสอบระหว่างภาคและสอบปลายภาค การแจ้งผลคะแนนเก็บ คะแนนสอบเป็นระยะๆ และ

การประเมินผลกับนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลคะแนนต่ำ และให้อาจารย์ผู้สอนร่วมติดตามกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น

ระยะๆ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้ได้ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนักศึกษาในคาบแรกทั้งภาคเรียนที่ 1/2561 และ  

ภาคเรียนที่ 2/2561 แต่อย่างไรก็ตามจากผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561  พบว่ายังม ี

รายวิชาที่ระดับคะแนนของนักศึกษามีผลคะแนนไม่ผ่านหรือติด F  แยกตามภาคเรียน ดังนี้ 

  ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนจำนวน 24 รายวิชา แต่

พบว่ามี จำนวน  15 รายวิชา ที่นักศึกษาได้ผลการเรียนไม่ผ่าน หรือ F  โดยเป็นรายวิชาหมวดบังคับ หมวดวิชาชีพ

พื้นฐานและหมวดเอกเลือกทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาติด F มาก 5 

อันดับแรก ได้แก่  1.) รายวิชา TR2411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

1 รายวิชา 2.) รายวิชา TR2515 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

3.) รายวิชา TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 4.) TR 1101 ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ 5.) TR2101 รายวิชาจิตวิทยาบริการ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้สอบถามกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาถึงสาเหตุการติด F จึงได้ทราบผล คือ นักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียน และทำคะแนนสอบไม่ได้ตาม

เกณฑ์  

   ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนจำนวน 17 รายวิชา  

แต่พบว่ามี จำนวน  11 รายวิชา โดยเป็นรายวิชาหมวดบังคับ หมวดวิชาชีพพื้นฐานและหมวดเอกเลือกทางการ

ท่องเที่ยวทั้งสิ ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาติด F มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.) รายวิชา 

TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2.) รายวิชา TR1104 การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ และ 3.) รายวิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์   
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เมื่อหลักสูตรตรวจสอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เหตุผลส่วนใหญ่ คือ นักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียน และทำคะแนน

สอบไม่ได้ตามเกณฑ์  

    จากผลการเรียนทั้งภาคการศึกษา ทางหลักสูตรฯจึงหารือถึงแนวทางการกำกับ ติดตามการเรียน

ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ ทางหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกระตุ้นและชี้แจงให้นักศึกษา

เอาใส่ใจในวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษาต่างประเทศ คือ รายวิชาภาษาอังกฤษฯ รายวิชาภาษาจีน และชี้แจงเหตุลักษณะ

วิชาภาษาต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นตัวต่อ โดยมีการติดตามคะแนนนักศึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ 

รวมถึงรายวิชาเป็นหมวดวิชาชีพพื้นฐานต้องให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเนื ้อหา

พื้นฐานที่จะนำไปสู่การต่อยอดในการเรียนรายวิชาที่มีความยากและเข้มข้นททางการท่องเที่ยวต่อไป สำหรับหมวด

วิชาบังคับ ต้องให้นักศึกษามีความสนใจและตระหนักถึงรายวิชาบังคับที่จะสามารถสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในการ

ต่อยอดและสร้างอาขีพทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง   

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

 

 

รหัส ชื่อวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 

การ

ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้

ผิดปกติ 

 

มาตรการแก้ไข 

ปีการศึกษา 1/2561 

TR1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

- เรียกพบ

นักศึกษาเพื่อ

สอบถามปัญหา

หรือความเข้าใจ 

- แนะนำ

ตักเตือนให้

ข้อมูลการ

ประเมินผลกบั

นักศึกษา 

TR1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
โรงแรม 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2101 จิตวิทยาการบริการ 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 
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รหัส ชื่อวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 

การ

ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้

ผิดปกติ 

 

มาตรการแก้ไข 

TR2103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

- จำกัดจำนวน

นักเรียนต่อห้อง

ไม่เกิน 50 คน

เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียน

การสอน 

- ติวเข้มให้แก่
นักเรียนที่มีผล
การเรียนอ่อน
เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้
ก่อนการสอบ
กลางภาคและ
ปลายภาค 
- ติดตาม
สอบถามผู้สอน
เป็นระยะๆ 

TR2411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 1 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2515 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ 1 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2209 ธุรกิจการบินและการออกบัตร
โดยสาร 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2413 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 3 

1/2560 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR3202 กลยุทธ์การท่องเที่ยว 1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR4204 การบัญชีและการเงินสำหรับ
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR4206 การสัมมนาทางด้านการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

1/2560 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 
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รหัส ชื่อวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 

การ

ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้

ผิดปกติ 

 

มาตรการแก้ไข 

TR4201 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการ
จัดการการท่องเที่ยว 

1/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกต ิ

การ

ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้

ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

ปีการศึกษา 2/2561 

TR2414 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 4 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

- เรียกพบ
นักศึกษาเพื่อ
สอบถามปัญหา
หรือความเข้าใจ 
-แนะนำตักเตือน
ให้ข้อมูลการ
ประเมินผลกบั
นักศึกษา 
-จำกัดจำนวน
นักเรียนต่อห้อง
ไม่เกิน 50 คน
เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน 
- ติวเข้มให้แก่
นักเรียนที่มีผล
การเรียนอ่อน
เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้
ก่อนการสอบ

TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ 2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2412 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 2 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR4204 การบัญชีและการเงินสำหรับ
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2415 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 5 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR33071 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และการบริการ 2 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกต ิ

การ

ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้

ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

กลางภาคและ
ปลายภาค 
- ติดตาม
สอบถามผู้สอน
เป็นระยะๆ 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการ
บริการ 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวการโรงแรม
และการบริการ 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

TR4206 การสัมมนาทางด้านการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

2/2561 F เป็นจริง คะแนนต่ำ

กว่าเกณฑ์ 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

- ไม่มี 

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

- ไม่มี 

 

 

คุณภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
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รหัส ชื่อวิชา 

 

ภาคการศึกษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

 
แผนการประเมิน 

มี ไม่มี  

TR 4202 การสัมมนาทางด้านการจัดการ

ท่องเที่ยว 

ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 

2561 

  เพ่ิมการตัดสัมมนากับ
กลุ่มเป้าหมายทางการท่องเที่ยว
ภายนอก  

TR 3319 นันนทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 

2561 

  เน้นให้นักศึกษาได้ทดลองจัด
นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวจริง
และกลุ่มเป้าหมายภายนอก  

TR 2515 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร

ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ 

1 

ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 

2561 

  ฝึกปฏิบัติการพูดกับเจ้าของภาษา
ในแหล่งท่องเที่ยวจริง 

TR 1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

เพ่ือการท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ 

ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 

2561 

  เพ่ิมการเรียนรู้ที่ยกตัวอย่าง
ทางการท่องเที่ยว 

TR 1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 

ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 

2561 

  เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้
เกิดการสังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยข้อง
กับการท่องเที่ยวจริง 

TR 2101 จิตวิทยาการบริการ ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 

2561 

  เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่เพ่ือให้
เกิดการสังเกตและเรียนรู้การ
บริการกับนักท่องเที่ยวจริง รวมถึง
ฝึกให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เน้น
การให้บริการหรือกิจกรรมจิตอาสา 
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รหัส ชื่อวิชา 

 

ภาคการศึกษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

 
แผนการประเมิน 

มี ไม่มี  

TR 2411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ  

1 

ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 

2561 

  ฝึกปฏิบัติการพูดกับเจ้าของภาษา
ในแหล่งท่องเที่ยวจริง 

TR 2208 การจัดการทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว   

ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 

2561 

  ฝึกให้นักศึกษาจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
จริง 

TR 3205 การวางแผนและการจัดรายการ

นำเที่ยว 

ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 

2561 

  ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้สำรวจ  
สร้างเส้นทางและกิจกรรม 
นำเสนอขายโปรแกรมนำเท่ียว 
และจัดนำเที่ยวจริงกับ
กลุ่มเป้าหมายภายนอก 

TR 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

การท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ 

ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 

2561 

  ให้เรียนรู้การบริหารจัดการบุคคล
โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

• สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

       คณะกรรมการประจำหลักสูตร ได้ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ได้ดำเนินการตามระบบ ดังนี้ 
        คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ออกแบบโครงสร้างและรายวิชาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2555) ให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (TQF) โดยมีการกำหนดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 ทั้งนี้เป็นหลักสตูร
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์วิชาชีพเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ตามปรัชญา คือ เป็นหลักสูตรที่มี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการ เน้นการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีทั้ง
ความรอบรู้ทางวิชาการและมีทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
สอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล อีกทั้งจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้นักศึกษามี

 
 
5.1-1 เอกสารหลักสูตร(มคอ.
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2558)  
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้าน
การท่องเที่ยวและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
        2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
และสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเป็นนักบริหารจัดการและ เป็น 
ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และ
มีจิตสาธารณะ  
 
          คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้นำเสนอหลักสูตรให้สำนักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบองค์ประกอบและรูปแบบตามเกณฑ์ TQF 
และ มคอ.1 โดยผู ้เช ี ่ยวชาญฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรฯ หลังจากนั ้นนำเสนอ
หลักสูตรต่อสภาวิชาการและมีมติให้ความเห็นชอบในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 
และได้รับการอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ในวันที ่ 23 ธันวาคม 2554  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อย 
 
 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 

       ตามที่ในปีศึกษา 2560 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร (รอบเล็ก) (ระยะเวลา 2 
ปี) โดยมีมติให้ปรับเพิ่มคำอธิบายราย จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาหลักการ
มัคคุเทศก์ วิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการปรับเพิ่มคำอธิบายรายวิชาที่
เน้นการให้นักศึกษาออกภาคสนามหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้และสร้าง
ทักษะความเชี่ยวชาญรวมถึงการปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้ม ีความรู ้ ทักษะความเชี ่ยวชาญที ่สามารถตอบโจทย์
ผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวได้ เนื่องจากทั้ง 2 รายวิชา เป็นหมวดวิชา
เฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) ที่ต้องสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาหลักสูตรการ
จัดการการท่องเที ่ยว โดยมอบหมายให้ผู ้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวนำไปจัด

 
 
5.1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรครั้งที่ 1/2561  
วาระพิจารณา ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 สำนักวิชาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
แผนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ฝึกทักษะภาคสนามเพื่อเกิด
องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์ และการประยุกต์ใช้หลักการ
ตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยในปีการศึกษา 2561 ทางอาจารย์ผู้สอนได้
วางแผนการเรียนให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการฝึกปฎิบัติการภาคสนามตาม
เส้นทางอารยธรรมล้านนาและประวัติอยุธยา กรุงเทพมหานคร 
      สำหรับปีการศึกษา 2561 ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรได้นำเสนอต่อ
ประธานโปรแกรมสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือแจ้งกำหนดการปรับปรุง
หลักสูตร (รอบใหญ่) ตามระยะเวลา 3-5 ปี โดยประธานโปรแกรมวิชาฯ เห็นชอบ
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเปิดรับนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2563 โดยให้ออกแบบ
หลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึง
เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้กำหนดแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้  
      1. ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร และกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยกำหนดให้มีตัวแทนด้าน
วิชาการ และด้านผู้ประกอบการ ดังคำสั่งแนบ 
     2. ดำเนินการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยนำประเด็นสำคัญตาม
มติที่ประชุมมหาวิทยาลัย ที่มีมติให้ทุกหลักสูตรที่จะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต้อง
เป็นลักษณะหลักสูตรแบบแขนง หรือ หลักสูตรแบบสหวิชาการ ดังนั ้น ทาง
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร จึงมีมติท่ีจะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปีพ.ศ. 2563 
เป็นแบบแขนง ซึ่งได้ดำเนินการนำข้อมูลการศึกษาความต้องการที่สำนักวิชาการ
ท่องเที่ยวได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นอกจากนี้นำข้อมูล 10 อุตสาหกรรมรายได้ดีของ
ประเทศไทยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์ การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  โดยผลการประชุม มีมติ
จัดทำ 3 แขนงวิขา ประกอบด้วย 
             1.) แขนงการจัดการท่องเที่ยว  
             2.) แขนงการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล                      
             3.) แขนงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

5.1-3 มคอ. 3 รายวิชา  
การวางแผนและจัดรายการ
นำเที่ยว 
 
5.1-4 มคอ. 2 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
 
 
5.1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรครั้งที่ 4/2561  
วาระพิจารณา ลงวันที่ 8
เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 สำนักวิชาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
และให้ปรับชื่อสาขาวิชาในหลักสูตร จากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็น 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ทั้งนี้ให้ 3 แขนงวิชา จัดทำ
รายละเอียดรายวิชา คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ความสามารถและ
สมรรถนะนักศึกษา และส่วนต่างๆ ที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตผู้มีทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพัฒนาให้เป็น
ผู ้ประกอบการยุคใหม่ และพัฒนาให้เป็นผู ้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อ ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวในสมัยปัจจุบัน 
      3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปีพ.ศ. 2563 ดำเนินการจัดทำรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียน และส่วนต่างๆ ที่สอดคล้องแต่ละแขนง  
      4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กำหนดแผนดำเนินการเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้   
             4.1 นำเสนอหล ักส ูตรปร ับปร ุง ป ีพ.ศ.  2563  ต ่อท ี ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 
             4.2 นำเสนอหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563  ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ   
วันที่ 7 สิงหาคม 2562  
             4.3 นำเสนอหลักสูตรปรับปร ุง ปีพ.ศ. 2563 ต่อที ่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยวันที่ 20 กันยายน 2562  
     5. หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563 ที ่ผ่านมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
นำเสนอต่อ สกอ. เพื่อขอรับความเห็นชอบ 
     6. หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. จะเปิดรับ
สมัครนักศึกษาปี พ.ศ. 2563  (รหัส 63) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ตาม
แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี ้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3 4 4 
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• การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ 5.2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
 
ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การกำหนดผู้สอน 
         คณะกรรมการประจำหลักสูตร ได้มีการวางระบบกำหนดผู้สอน โดยการ
พิจารณารายวิชาที่มีในแผนเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 รวมถึงผลการประเมิน
การจัดผู้สอนในปีการศึกษา 2560 ที่สอดคล้องตามหลักความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชา เพื่อกำหนดผู้สอน โดยการประชุมเพื่อพิจารณา
อาจารย์ผู ้สอน โดยพิจารณาจากความรู ้ ความเชี่ยวชาญในเนื ้อหาวิชาที ่สอน 
ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ในการวิจัย ผลงานทางวิชาการ แผนการ
พัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน และภาระ
การสอน ซึ่งรองคณบดีมีภาระงานสอนไม่เกิน 6-9 คาบ/สัปดาห์ รองผู้อำนวยการ 
มีภาระงานสอนไม่เกิน 6-9 คาบ ประธานโปรแกรมวิชา มีภาระงานสอนไม่เกิน 
 9-12 คาบ/สัปดาห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีภาระงานสอนไม่เกิน 12 คาบ/สัปดาห์ 
และอาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 15 คาบ/สัปดาห์  ทั้งนี้มีการกำหนดให้อาจารย์  
1 ท่าน สอนได้ไม่เกิน 3 รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับผู้สอนที่หลากหลาย 
โดยพิจารณาอาจารย์ผู ้สอนตามประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา นอกจากนี้ยังให้มีการเชิญอาจารย์ด้านกฏหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ 
มาเป็นผู้สอนให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เฉพาะ
ทาง รวมถึงได้กำหนดให้รายวิชาต่างๆ สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาสอนหรือบรรยายให้กับนักศึกษา  

 
5.2-3 ประกาศภาระงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
5.2-4 รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หล ักส ูตรคร ั ้ งท ี ่  1/2561  
วาระพิจารณา ลงว ันที ่  20 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
5.2-5 ตารางสอนภาคเรียนที่ 
1/2561 และ 2/2561  
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        นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินการสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในโปรแกรมการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า อาจารย์
ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 3.51 ซึ่งนำมาพิจารณาการจัดผู้สอนในรายวิชาได้ 
รวมถึงพิจารณารายบุคคลถึงความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทั้งเชิงหลักการและการนำปฎิบัติได้ 
        ทั้งนี้หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนที่ปรากฏ
ในหลักสูตร จากนั้นนำข้อมูลส่งคณะกรรมการอนุมัติรายวิชาของสำนักวิชาการ
ท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและนำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯต่อไป 
        หลังจากผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้
แจ้งให้ผู ้สอนทราบ เพื ่อให้ผู ้สอนศึกษาคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรของแต่ละรายวิชา ใน มคอ.2 และจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดย
กำหนดให้ส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4  ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและได้จัดการ
เรียนการสอนตามรายวิชาและผู้สอนที่กำหนดไว้ ตามตารางสอนภาคเรียนที่ 
1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.
4) 
       คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้มีการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ
มคอ.3 และมคอ.4 ของอาจารย์ผู้สอนและกำหนดให้ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา15 
วัน โดยการจัดทำ มคอ.3 นั้น มีการนำผลการประเมินที่อยู่ใน มคอ.5 ของรายวิชา
นั้นๆ ที่ผ่านการสอนในภาคเรียนที่แล้วมาพิจารณาประกอบการจัดทำ มคอ.3 
และต้องแจกแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้รับทราบในคาบแรก เมื่อดู
จากผลการประเมินของนักศึกษา พบว่า อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคน มีการ
แจกแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชา ทั้งนี้ทางหลักสูตร
ได้มีกลไกการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และผลการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
     1. ทางหลักสูตรฯ ได้สำรวจรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 และ 
2/2561 จากแผนการเรียนที่กำหนดไว้  
     2. ทางหลักสูตรการกำหนดผู้สอนแต่ละภาคเรียน และชี้แจงการจัดทำและ
การส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ให้กับคณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
โปรแกรมการจัดการการท่องเที่ยวทราบถึงกำหนดระยะเวลาการส่งมคอ. 3 และ 
มคอ.5  

 
5.2-5 รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หล ักส ูตรคร ั ้ งท ี ่  2/2561  
วาระพิจารณา ลงว ันที ่  16 
ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
5.2-6  มคอ. 3, มคอ.4 มคอ.
5 และ มคอ.6  ภาคเรียนที่ 1 
1 /2561และภาค เร ี ยนที่  
2/2561 
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     3. ได้มอบหมายให้เลขานุการประจำหลักสูตร ตรวจสอบการส่ง มคอ.3 และ 
มคอ. 5ตามกำหนดระยะที่ได้ชี้แจงไป เมื่อเลขานุการดำเนินการตรวจสอบการส่ง 
พบว่า ภาคเรียนที่ 1/2561 มีการส่ง มคอ.3 จำนวน 22 รายวิชา และมีการส่ง 
มคอ. 5 จำนวน 23 รายวิชา และ มคอ. 4 และ มคอ.6 จำนวน 2 รายวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นต้น และฝึกประสบการณ์ภาคการเรียนรู้ 1 (เฉพาะ
รายวิชาในหลักสูตรฯ) ภาคเรียนที่ 2/2561 มีการส่ง มคอ. 3 จำนวน 15 รายวิชา 
และมีการส่ง มคอ. 5 จำนวน 17 รายวิชา และ และ มคอ. 4 และ มคอ.6 จำนวน 
2 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นต้น และฝึกประสบการณ์ภาคการเรียนรู้ 2 
 (เฉพาะรายวิชาในหลักสูตรฯ) 
     4. ประธานหลักสูตรยังมีการกำกับ ติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 โดย
การสอบถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และติดตามผลจากเลขานุการเป็นระยะ 
หากพบว่ายังไม่มีการส่ง จะขอความร่วมมืออาจารย์ให้ส่ง มคอ. ตามระยะเวลาที่
กำหนด 
      โดยผลการดำเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ดำเนินการส่ง 
มคอ.3 และ มคอ.5 ครบทุกรายวิชาที ่เปิดสอนในภาคเรียนที ่ 1/2561 และ  
ภาคเรียนที่ 2/2561     
     
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์รายวิชาที่มีแผนการ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 และมีการกำหนดรายวิชาที่มีความเป็นไปได้ในการ
นำไปบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากคำอธิบาย
รายวิชาและเป้าประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงนำ
ผลการติดตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที ่บูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก่สังคม การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เมื่อปีการศึกษา 2560  
ที่พบว่า มีข้อจำกัดในงบประมาณการสนับสนุนการบูรณาการสู่การเรียนการสอน
ให้นักศึกษา และวางเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณา
การรายวิชา 2 รายวิชา ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 จึงได้กำหนด 2 รายวิชาที่
จะต้องบูรณาการร่วมกันและบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ 
ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงได้กำหนด 2 รายวิชาที่มี
การบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ รายวิชา  TR 4207 การจัดการ

 
 
5.27 รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หล ักส ูตรคร ั ้ งท ี ่  1/2561  
วาระพิจารณา ลงว ันที ่  20 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
5.2-8  มคอ. 3 และ มคอ. 5
รายวิชา TR 4203 การจัดการ
โครงการด้านการท่องเที ่ยว 
และ  ร า ย ว ิ ช า  TR 420 2 
ระ เบ ี ยบว ิ ธ ี ว ิ จ ั ยทางการ
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โครงการด้านการท่องเที ่ยว การโรงแรมและบริการ และรายวิชา TR 4202 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 ซึ่งทั้งสองรายวิชาได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกันทั้งด้านพื้นที่
และประเด็นการวิจัยและการจัดโครงการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยลักษณะของ
การวิจัยและการจัดโครงการจะดำเนินการทั ้งการบริการวิชาการทางสังคม  
การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์อุทุมพร 
การเก็บ ผู้รับผิดชอบรายวิชา การจัดการโครงการฯ และ อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  
สุขกาย ผู้รับผิดชอรายวิชา ระเบียบวิธีการวิจัย ได้ดำเนินการออกแบบรายวิชาทั้ง
สองร่วมกัน โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงการ การพัฒนาโครงการด้านการท่องเที่ยว
และการบริการ การวิจัย และให้นักศึกษานำความรู ้ที ่ได้นำมาประยุกต์ใช้
ภาคปฏิบัติ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาจัดทำการโครงการวิจัยและนำผลจากการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการใน
แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในจังหวัดเชียงราย โดยมีการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการทางสังคม การวิจัย 
และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1) ผู้สอนดำเนินการสอนภาคทฤษฎีตามประเด็นที่กำหนดไว้ตาม
แผนการสอน รายวิชา การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
บริการ และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ 
      ขั้นตอนที่ 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทั้ง 2 ท่าน ดำเนินการค้นหาพื้นที่
ให้นักศึกษาดำเนินการวิจัยและจัดทำโครงการฯ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและหน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว จากผลการร่วม
ค้นหาและลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเป้าประสงค์ของรายวิชาวิจัยฯ - รายวิชาการจัดการ
โครงการฯ และรับฟังประเด็นความต้องการและปัญหาของพื้นที่ และได้กำหนด  
7 พ ื ้นท ี ่ เป ้าหมายเพ ื ่อให ้น ักศ ึกษาดำเน ินการตามกระบวนการ ได ้แก่   
1) ไร่เชิญตะวัน 2) วัดพระธาตุดอยจอมทอง 3) วัดร่องเสือเต้น 4) วัดพระแก้ว  
5) ชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ 6) เทศบาลนครเชียงราย และ7) โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยพื้นที่ลำดับที่ 1-4 เป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่มี
ชื่อเสียงและความสำคัญของจังหวัดเชียงราย พื้นที่ลำดับที่ 5 เป็นชุมชนที่ได้เข้า
ร่วมโครงการ OTOP นวัติวิถี และมีความต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พิ้นที่ลำดับที่ 6  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการพัฒนา
เส ้นทางการท่องเที ่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย และพื ้นที ่ลำด ับที ่ 7  

ท่องเที ่ยว การโรงแรม และ
บริการ 
  
5 .2 -9  ผลการดำเน ินการ
โครงการด้านการท่องเที ่ยว
ของนักศึกษา 
 
5.2-10 ภาพประกอบการ 
จัดโครงการในพื้นที่เป้าหมาย 
ร ะ ห ว ่ า ง เ ด ื อ น ม ี น า ค ม -
พฤษภาคม 2562   
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เป็นหน่วยงานที่ต้องการให้กิจกรรมการท่องเที ่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
      ขั้นตอนที่ 3)  มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะการทำงานเป็นทีมในการดำเนินการวิจัยและจัดทำโครงการใน 7 พื้นที่
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
      ขั้นตอนที่ 4) นักศึกษาลงพื้นที่ 7 แห่งเป้าหมาย (ครั้งที่ 1) เพ่ือรับฟังประเด็น
ความต้องการและปัญหาของพื้นที่ และนำมาสรุปเป็นประเด็นหรือโจทย์การทำ
ว ิจ ัยและการจ ัดทำโครงการพ ัฒนาด ้านการท ่องเท ี ่ยวและการบร ิการ  
(ใช้กระบวนการวิจัย ในการซักถามข้อมูล) 
      ขั้นตอนที่ 5) นักศึกษาลงพื้นที่ 7 แห่งเป้าหมาย (ครั้งที่ 2) เพื่อศึกษาหา
ข้อมูลต้นทางวัฒนธรรม ต้นทุนทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการ
ให้นักศึกษาเข้าใจพื้นที่และการดำเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
(ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) 
      ขั้นตอนที่ 6) นักศึกษาได้วางแผน (Plan) การดำเนินการวิจัยและการจัดทำ
โครงการ คือ นักศึกษาสรุปประเด็นโจทย์ความต้องการและปัญหาของพื้นที่ 
กำหนดหัวข้อการวิจัย และกำหนดประเด็นสำหรับการจัดการทำโครงการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่เป้าหมาย โดยลักษณะของประเด็นปัญหา
หรือความต้องการในพ้ืนที่จะให้นักศึกษาวิเคราะห์เป็นโจทย์การวิจัยที่สามารถเก็บ
ข้อมูลและนำผลลัทพ์ไปใช้ในการจัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวได้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ จากกระบวนการวิเคราะห์ดังกล่าว  
จึงสามารถสรุปหัวข้อการวิจัยได้ทั้งสิ้น 10 หัวข้อการวิจัย และ 8 โครงการพัฒนา                              
(ใช้กระบวนการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของพ้ืนที่)  
      ขั้นตอนที่ 7) นักศึกษาจัดทำการวิจัยและโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
และนำเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      ขั้นตอนที่ 8) นักศึกษาลงพื้นที่เป้าหมาย (ครั้งที่ 3) เพื่อดำเนินการ (Do) 
นำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัยและประเด็นโครงการให้กลุ ่มเป้าหมายในพื ้นที่ 
พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการทำวิจัย
และกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่อย่างสูงสุด (Check) 
      ขั้นตอนที่ 9) นักศึกษานำประเด็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่มา
ดำเนินการจัดทำโครงร่างการวิจัยและการจัดทำโครงการ และวางแผน (Plan) 
กระบวนการดำเนินการวิจัยและโครงการอีกครั ้ง โดยให้นักศึกษานำเสนอ
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โครงการวิจัยและโครงการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยวและบริการต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบเพื่อสอบทานความเข้าใจของเนื้อหา กระบวนการดำเนินการรวมถึง
การอนุมัติก่อนดำเนินการลงพ้ืนที่ตามกระบวนการที่ได้กำหนด 
                โดยนักศึกษานำเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 โครงการวิจัย และ
การจัดโครงการ จำนวน 8 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เสนอและได้แจ้งให้
สำนักวิชาการท่องเที่ยวรับทราบ ดังนี้ 
      9.1  โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ที ่ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว 
1 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและทักษะการเรียนรู้การรักษ์ธรรมชาติโดยใช้

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

2 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดพระ
ธาตุดอยจอมทอง 

3 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ของ
วัดพระแก้ว 

4 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัดร่องเสือเต้น 
5 โครงการจัดทำแผนที่โบรชัวร์การท่องเที่ยวของศูนย์วิปัสนาไร่เชิญตะวัน 
6 โครงการพัฒนาทัศนีย์ภาพเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านนาเจริญใหม่ 

ตำบลแม่ปา อำเพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
7 โครงการจัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่ออนไลน์ Facebook Fanpage 

เส้นทางท่องเที ่ยวเชิงอาหารท้องถิ ่นในพื้นที ่อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

8 โครงการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรถรางเส้นที่ 2  
 
     9.2   โครงการวิจัย 
ที ่ โครงการวิจัย 
1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเช ิงพระพุทธศาสนา : 

กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยจอมทอง จังหวัดเชียงราย 
2 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระแก้ว อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย 
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3 รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ 
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

4 รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรถรางเส้นที่ 2 ของเทศบาล
นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

5 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและทักษะการเรียนรู ้การรักษ์ธรรมชาติ  
ที่เหมาะสม ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

6 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดพระธาตุดอยจอมทอง 
7 สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววัดร่องเสือเต้น 
8 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อศูนย์วิปัสนาไร่เชิญตะวัน 
9 การศึกษาเส้นทางและข้อมูลอาหารท้องถิ ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 
10 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อโครงการ OTOP นวัติวิถี จังหวัดเชียงราย 

 
      ขั้นตอนที่ 10) นักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินการ (Do) ตามกระบวนการวิจัยและ
นำผลการวิจัยไปปรับใช้ในกิจกรรมของโครงการ อีกทั ้งอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
มอบหมายให้นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับทราบเป็น
ระยะๆ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผลลัพท์เพื่อการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพ้ืนที่เป้าหมาย (Check) ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
2562 
      ขั้นตอนที่ 11) นักศึกษดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนากท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 8 
โครงการในพั้นที่เป้าหมาย ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 (การบริการ
วิชาการแก่สังคม) โดยช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ทางอาจารย์ผู้สอนได้
ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ของนักศึกษา 
(Check) เป็นระยะ 
      ขั้นตอนที่ 12) นักศึกษาดำเนินใกล้เสร็จสิ้นโครงการ จึงให้นักศึกษานำเสนอ
ผลการดำเนินการโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ทางอาจารย์
ผู้สอนประเมินผล 
      ขั ้นตอนที ่ 13) นักศึกษานำผลโครงการวิจ ัยและโครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่รับฟังผลการ
ดำเนินโครงการฯ รวมถึงให้กลุ่มเป้าหมายให้ข้อเสนอแนะการปรับแก้ไขถึงผลการ
ดำเน ินโครงการ เพื ่อให ้น ักศ ึกษาได ้ปรับแก้ตามความต้องการของพื ้นที่               
ซึ่งภายหลังจากที่นักศึกษาได้ดำเนินการปรับข้อมูล ให้ตรงคามที่กลุ่มเป้าหมาย
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ต้องการแล้ว (action) จึงได้ดำเนินการมอบเล่มโครงการฯฉบับสมบูรณ์ พร้อม
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ ให้กับทางพ้ืนที่ศึกษา   
      จากผลการนำรายวิชา การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวฯ และรายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวฯ มาบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดผลต่อนักศึกษา  แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน
ท้องถิ่น และฝ่ายงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนี้ 
      1.) นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ การวิคเราะห์
ค้นหาประเด็นปัญหาหรือความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูใช้ในการ
สร้างเป็นโจทย์การวิจัยสู่ประเด็นการจัดทำโครงการเพื ่อบริการวิชาการแก่                   
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ  
      2.) แหล่งท่องเที ่ยว เช่น วัดร่องเสือเต้น ไร่เชิญตะวัน วัดพระแก้ว ฯลฯ 
รวมถึงชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ และฝ่ายส่งเสริมการท่องเที ่ยว เทศบาลนคร
เชียงราย ได้นำผลงานการวิจัยของนักศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาหรือส่งเสริม
การท่องเที่ยวรวมถึงการได้รับนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักศึกษาใน 
รายวิขาการจัดการโครงการ เช่น  ข้อมูลการท่องเที่ยววัดร่องเสือเต้น ผ่านสื่อ               
QR Code / แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่น อำเภอเชียงแสน /เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รถรางเส้นที่ 2 เทศบาลนครเชียงราย ไปใช้ในการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายซึ่งจะเป็นเผยแพร่ข้อมูลจากสื่อนวัตกรรม
ต่างๆ และเกิดเส้นทางรถรางเส้นที่ 2 ของเทศบาลนครเชียงรายเพื่อให้บริ การ
นักท่องเที่ยวได้จริง    
       ทั้งนี้ หลักสูตรได้ร่วมการติดตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่บูรณา
การกับการบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม พบว่า 
รายวิชา การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวฯ และรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ
สามารถดำเนินการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ อีกทั้งส่งเสริมนักศึกษามีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงได้หลาย
ด้าน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณถัดไป  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ทางหลักสูตรได้วางแผนการกำหนดรายวิชาที่จะบูรณา
การหลายด้าน โดยจะกำหนดรายวิชา 3 รายวิชาขึ้นไปที่จะนำมาบูรณาการเรียน
การสอนร่วมกันและบูรณาการเข้ากับการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และจะจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี ้ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

 

3 

 

5 

 

4 

• การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3) 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
            คณะกรรมการประจำหลักสูตร ได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการตรวจสอบ มคอ.3 ในหมวดการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและหมวดแผนการสอนและการประเมินผล ให้
สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานของการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาใน มคอ.2  
            อีกทั้ง ได้จัดให้มีการดำเนินการทวนสอบผลการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการ
ดำเนินการทวนสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านโดยจัดทำอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
1. หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในการทวนสอบร่วมกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินประชุมเพ่ือคัดเลือกรายวิชาที่จะดำเนินการทวน
สอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  
3. อาจารย์ประจำหลักสูตร สุ่มเลือกนักศึกษาในรายวิชาที่ดำเนินการทวนสอบเข้า
ร่วมกิจกรรมทวนสอบ โดยสุ่มเลือกนักศึกษาจำนวน 3-5 คนต่อรายวิชา 

 
5.2-11 รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หล ักส ูตรคร ั ้ งท ี ่  4/2561  
วาระพ ิจารณา ลงว ันท ี ่  8 
เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
5.2-12 รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธ ิ ์การเร ียนรู้  
ประจำปี 2561 
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4. ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 คน และคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ดำเนินการทวนสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่ เลือก
มาในการทวนสอบ 
5. ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 คน และคณะกรรมการประจำหลักสูตร
พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ  
6. สรุปผลการทวนสอบ  
7. อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่ทวนสอบนำผลการพิจารณาการทวน
สอบนำไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
           ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการทวนสอบรายวิชา โดยมีรายวิชาที่ทำการทวน
สอบแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้   
 
ภาคเรียนที่ 1/2561   จำนวน 6 รายวิชา ได้แก่ 
            1. รายวิชาTR4202 การสัมมนาทางด้านการจัดการท่องเที่ยว 
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.31 
            2. รายวิชาTR3319 นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.75 
            3. รายวิชาTR2512 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และบริการ 1 
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.98 
            4. รายวิชาTR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และบริการ 
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.20 
            5. รายวิชาTR1101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
                 ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.15 
            6. รายวิชาTR2101 จิตวิทยาการบริการ 
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.20 
 
ภาคเรียนที่ 2/2561  จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ 
            1. รายวิชา TR2201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.90 
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            2. รายวิชาTR2206 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว   
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.89 
            3. รายวิชาTR2414 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการท่องเที่ยว การ
โรงแรม และบริการ 
               ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.78 
            4. รายวิชา TR1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และบริการ  1 
                ผลประเมินทวนสอบ เท่ากับ 3.64 
 
 
 
 
 
 
 
โดยหลักสูตรมีขั้นตอนประเมินผลการเรียนรู้ ดังภาพต่อไปนี้ 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
         คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับผลการเรียน
และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาในทุก
ภาคการศึกษา โดยพิจารณาจาก มคอ. 3 ของภาคเรียนหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และ มคอ. 5 ของปีการศึกษา 2561 ประกอบกับผลการเรียนของนักศึกษาทั้งนี้
หลักสูตรมีแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
         1. ผู้สอนส่งตัวอย่างข้อสอบ และชี้แจงการตัดเกรดให้แก่คณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการส่งผลการศึกษาให้กับสำนักวิชาดย
รายวิชาที่มีนักศึกษาได้เกรด A หรือ D จำนวนมาก อาจารย์ผู้สอนจะต้องชี้แจง
เหตุผลประกอบในการให้คะแนน 

 
5.2-13  เอกสาร มคอ. 7 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
         2. ผู้สอนจะต้องทำการประเมินผู้เรียนในทุกครั้งที่สอน โดยให้ยึดแผนที่
แสดงความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู ้ใน มคอ. 2 ในแต่ละรายวิชา
ประกอบการพิจารณา และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน ตรงตามที่กำหนด  
         3. คณะกรรมการประจำหลักสูตร ดำเนินการจัดทำ มคอ. 7 เพื่อรายงาน
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้แก่คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
พิจารณาต่อไป 
 
 
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7) 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ดำเนินการกำกับ การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดยมีการจัดทำเป็นกระบวนการ ดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน โดยผ่านระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ซึ่งดำเนินการโดยสำนักวิชาผ่านระบบออนไลน์ 

2. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเองโดย
ดำเนินการจัดทำเป็นเอกสาร มคอ. 5 ในแต่ละรายวิชา  

3. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ข้อมูลในข้อ 1 และ 2 มาประกอบการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และประเมิน
หลักสูตร  
       4. ภายหลังจากที่อาจารย์ส่ง มคอ.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ช่วยกันจัดทำ มคอ.7 โดยนำผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา เพื่อประเมินผลของการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และ
นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในประเมินการจัดการเรียนการสอน และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 

 
 
 
 
5.2.-14 เอกสาร มคอ 5 
5.2-15 เอกสาร มคอ 6 
5.2-16 เอกสาร มคอ. 7 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 3 

 

 

 

• ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็น 

ไป 

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 

ไปตาม

เกณฑ ์

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

มีการจัดการประชุมหลักสูตร 4 ครั้งและอาจารย์ประจำหลักสูตร  

เข้าร่วมการประชุมเกินร้อยละ 90 ทุกครั้ง 

✓  5.4-1 รายงานการ

ประชุมหลักสูตร 

5.4.2 ใบเซ็นชื่อ

คณะกรรมการ

หลักสูตรเข้าร่วมการ

ประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. และ 

มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

✓  5.4-3 เล่มหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558  

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓  5.4-4  มคอ.3                 

ภาคเรียนที่ 1/2561 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็น 

ไป 

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 

ไปตาม

เกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน 

        มีการดำเนินการรวบรวม มคอ.3 / มคอ.4 ครบทุกรายวิชาที่

เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 ก่อนเปิดภาคเรียน 

ดังนี้ 

     3.1  มคอ. 3 จำนวน 15 วิชา ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2561   

     3.2  มคอ. 3 จำนวน 10 วิชา ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2561   

     3.3  มคอ. 4 จำนวน  4 วิชา ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 

และ ภาคเรียนที่ 2/2561   

 

 

และภาคเรียนที่ 

2/2561 ทุกรายวิชา 

5.4-5  มคอ.4 ภาค

เรียนที่ 1/2561 และ

ภาคเรียนที่ 2/2561 

ทุกรายวิชา 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 

ทุกรายวิชา 

ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการรวบรวม มคอ.5 / มคอ.6 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน

ในภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาทุกรายวิชา ดังนี้ 

     4.1  มคอ. 5 จำนวน 15 วิชา ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2561   

     4.2  มคอ. 5 จำนวน 10 วิชา ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2561   

     4.3  มคอ. 6 จำนวน  4  วิชา ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 

และ ภาคเรียนที่ 2/2561   

✓  5.4-6 มคอ.5                 

ภาคเรียนที่ 1/2561 

และภาคเรียนที่ 

2/2561 

5.4-7 มคอ.6 ภาค

เรียนที่ 1/2561 และ

ภาคเรียนที่ 2/2561 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
✓  5.4-8 มคอ. 7 

ปีการศึกษา 2561 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็น 

ไป 

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 

ไปตาม

เกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 10 รายวิชา จากรายวิชาที่เปิด

สอนในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 29 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 34.48

ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เป็นคณะกรรมการทวนสอบโดยใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาร่วมกับการ

สังเกต การตรวจสอบการออกข้อสอบ การวัดผลการ และผลการ

เรียนของนักศึกษาเพื่อประกอบการประเมินผลซึ่งจากการดำเนินการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษาทั้งสิ้น 10 รายวิชา พบว่า 

มีผลการทวนสอบอยู่ในระดับดี 

✓  5.4-9  คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ทวนสอบ  

 

5.4-10  ผลการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ประจำปี

การศึกษา 2561 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

ผลการดำเนินงาน 

     มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนจาก มคอ.7 ปีการศึกษา 

2561 โดยปีการศึกษา 2561 ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นให้มีกิจกรรมการออกภาคสนาม ศึกษาดูงาน และปฎิบัติ

✓  5.4-11 รายงาน

แผนการปรับปรุง 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็น 

ไป 

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 

ไปตาม

เกณฑ ์

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญและสถานที่

จริง คือ 

  - มีการจัดทำโครงการฝึกปฎิบัติการนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์
จริง ได้แก่ รายวิชา การวางแผนและจัดทำรายการทำเที่ยว รายวิชา 
การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ และ 
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และ
บริการ 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีอาจารย์ใหม่ในหลักสูตรฯ 

- - ไม่ประเมินเนื่องจาก

ไม่มีอาจารย์ใหม่ใน

หลักสูตร 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองทางวิชาการ/

วิชาชีพ ดังนี้ 

1. นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมและ

พัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนา

พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ณ อำเภอ 

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

2. นายรชตะ  ไชยเมือง ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง 
“Perception creation and Readiness preparation for 
villages toward The Community Based Tourism(CBT)”  
ในงานสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 5.4-12 คำสั่งไป

ราชการ และรายงาน

ผลการไปราชการของ

อาจารย์ประจำ

หลักสูตรทุกคน 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็น 

ไป 

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 

ไปตาม

เกณฑ ์

INTERNATIONAL CONFERENCE OF HUSOC NETWORK. 
EMBODYING WORLD’ NEW CONDITIONS AND VALUES”  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

3. นางสาวขวัญฤทัย  ครองยุติ ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง  
“The Guidelines for Service Quality Enhancement of 
Chiang Saen Tourist Boat Service Linking Tourism Routes 
in The Greater Mekong Sub-region” )” ในงานสัมนาทาง
วิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF HUSOC NETWORK. EMBODYING WORLD’ NEW 

CONDITIONS AND VALUES” ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  

4. นางสาวรักติบูล  จันทนุปาน ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง 
“Perception creation and Readiness preparation for 
villages toward The Community Based Tourism(CBT)” 
ในงานสัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF HUSOC NETWORK. EMBODYING 

WORLD’ NEW CONDITIONS AND VALUES”  
ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

5. นางนฤมล มิลโควสกี  ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง  
“A Guideline for Community Based Voluntourism Development 
in Chiang Saen Historical Site, Chiang Rai Province, Thailand” 
ในงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “GLOBAL 
ACADEMIC-INDUSTRIAL COOPERATION SOCIETY LINKS 
ACADEMICS AND INDUSTRIES TOGETHER”   
ณ  Waseda University Tokyo, Japan (ประเทศญี่ปุ่น) 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็น 

ไป 

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 

ไปตาม

เกณฑ ์

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนประจำหลักสูตร 

เนื่องจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวมิได้จัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน

เช้ามาดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหลักสูตร หรือกิจกรรม

เสริมศักยภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร  

     ซึ่งการไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตร ส่งผลให้การ

ดำเนินงานบางอย่างเกิดความติดขัดหรือล่าช้าในการจัดทำด้าน

เอกสารธุรการ โครงการ หนังสืออนุมัติ บันทึกข้อความ รวมถึงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย จึงส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบ

ดำเนินการเอง โดยบางครั้งมีผลต่อเวลาการจัดการเรียนการสอน 

ให้นักศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

- - ไม่ประเมินเนื่องจาก

ไม่มีบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการดำเนินงาน 

จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

ประจำปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพของหลักสูตรในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 4.31 

 

 

 

 

✓  5.4-13  รายงานผล

สำรวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาสาขา

การจัดการการ

ท่องเที่ยวปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร

ประจำปี 2561 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 

หลักฐานอ้างอิง 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็น 

ไป 

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 

ไปตาม

เกณฑ ์

 

 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้

ทั้งหมด  

70 

2. จำนวนบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน 

    จากผู้ใช้บัณฑิต  

67 

3. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้

บัณฑิตต่อจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

95.71 

4. ผลรวมค่าคะแนนจากผู้ใช้บัณฑิต 84.60 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  

(คะแนนเต็ม 5) 

4.23 

  
 

✓  5.4-14 รายงานผล

การสำรวจความ 

พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตสาขาการ

จัดการการท่องเที่ยว 

ประจำปี 2561 

 

 

 

 

 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 

จำนวนตัวบ่งช้ีที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100.00 

จำนวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100.00 
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การประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. ตั้งตั้ง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

ต ั ว บ ่ ง ช ี ้  5 . 4  ผ ล ก า ร
ดำเน ินงานหลักส ูตรตาม
กรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 

12 
12 

 

X 100 100.00 5 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

                   ผลการวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงให้

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทราบและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน

ปีการศึกษา 2561 โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ อาจารย์ผู้สอนชี้แจงทำความเข้าใจให้นักศึกษาทราบ 

การวัดประเมินผล ระเบียบหรือเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา การมอบหมายชิ้นงานและกำหนดส่ง

งานตามกำหนด  การทดสอบระหว่างภาคและสอบปลายภาค การแจ้งผลคะแนนเก็บ คะแนนสอบเป็นระยะๆ และ

การประเมินผลกับนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลคะแนนต่ำ และให้อาจารย์ผู้สอนร่วมติดตามกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น

ระยะๆ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้ได้ให้อาจารย์ผู ้สอนชี้ แจงนักศึกษาในคาบแรกทั้งภาคเรียนที่ 1/2561 และ  

ภาคเรียนที่ 2/2561 แต่อย่างไรก็ตามจากผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561  พบว่ายังมี 

รายวิชาที่ระดับคะแนนของนักศึกษามีผลคะแนนไม่ผ่านหรือติด F  แยกตามภาคเรียน ดังนี้ 

  ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนจำนวน 24 รายวิชา 

แต่พบว่ามี จำนวน  15 รายวิชา ที่นักศึกษาได้ผลการเรียนไม่ผ่าน หรือ F  โดยเป็นรายวิชาหมวดบังคับ หมวด

วิชาชีพพื้นฐานและหมวดเอกเลือกทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาติด F 

มาก 5 อันดับแรก ได้แก่  1.) รายวิชา TR2411 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการ

บริการ 1 รายวิชา 2.) รายวิชา TR2515 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการ

บริการ 3.) รายวิชา TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 4.) TR 1101 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ 5.) TR2101 รายวิชาจิตวิทยาบริการ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้สอบถามกับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาถึงสาเหตุการติด F จึงได้ทราบผล คือ นักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียน และทำคะแนนสอบไม่ได้

ตามเกณฑ์  

   ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนจำนวน 17 รายวิชา  

แต่พบว่ามี จำนวน  11 รายวิชา โดยเป็นรายวิชาหมวดบังคับ หมวดวิชาชีพพื้นฐานและหมวดเอกเลือกทางการ
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ท่องเที่ยวทั้งสิ ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาติด F มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.) รายวิชา 

TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2.) รายวิชา TR1104 การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ และ 3.) รายวิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์   

เมื่อหลักสูตรตรวจสอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เหตุผลส่วนใหญ่ คือ นักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียน และทำคะแนน

สอบไม่ได้ตามเกณฑ์  

    จากผลการเรียนทั้งภาคการศึกษา ทางหลักสูตรฯจึงหารือถึงแนวทางการกำกับ ติดตามการเรียน

ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ ทางหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกระตุ้นและชี้แจงให้นักศึกษา

เอาใส่ใจในวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษาต่างประเทศ คือ รายวิชาภาษาอังกฤษฯ รายวิชาภาษาจีน และชี้แจงเหตุลักษณะ

วิชาภาษาต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นตัวต่อ โดยมีการติดตามคะแนนนักศึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ 

รวมถึงรายวิชาเป็นหมวดวิชาชีพพื้นฐานต้องให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเนื ้อหา

พื้นฐานที่จะนำไปสู่การต่อยอดในการเรียนรายวิชาที่มีความยากและเข้มข้นททางการท่องเที่ยวต่อไป สำหรับหมวด

วิชาบังคับ ต้องให้นักศึกษามีความสนใจและตระหนักถึงรายวิชาบังคับที่จะสามารถสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในการ

ต่อยอดและสร้างอาขีพทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง   

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

               -  ไมม่ี  - 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

               - ไมม่ี  - 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาผลจากการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมในปี

การศึกษา 2561 ซึ่งผลการประเมินพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะห์ รวมทั้งขาดการนำความรู้ ทักษะมาบูรณาการปรับใช้ในการปฏิบัติหรือการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องเพิ่มเติมเทคนิคการสอนให้หลายหลายและ 

มีความน่าสนใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องมีหรือ

นักศึกษาจะต้องได้รับความรู้ในรายวิชานั้นๆเพิ่มมากขึ้น และเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ

บูรณากรรมกับสถานประกอบการ (Will) โดยที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจะต้อง

ดำเนินการอย่างเร่งด่วนใน 3 ด้าน คือ ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้สามารถโต้ตอบสื่อสารได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทักษะในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ
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โดยร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะให้เกิดความ

เชี่ยวชาญ พร้อมปฎิบัติงานในระดับสูงของการท่องเที่ยวได้ และควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ใส่ใจเรียน

และวางเป้าหมายในอาชีพของตนเองได้ในช่วงการเรียน นอกจากนั้น ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนทุกคนควรได้รับการ

พัฒนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัยและ

ตรงกับการจัดการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 เช่น การใช้ Google Classroom ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 
คุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพ
ค่อนข้างดี มีความตรงต่อเวลา แต่นักศึกษา
บางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่มีระเบียบวินัยและ
ส่งผลต่อการเรียนในชั้นเรียน 

กำกับติดตามนักศึกษาให้เป็นไป
ต า ม ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
มหาว ิทยาล ัยและร ่วมกันตั้ง
กฎระเบียบระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา 

 
 

ความรู้ 

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความใฝ่รู้และไม่มีการ
ทบทวนความรู้และหาความรู้เพิ่มเติมนอก
ชั้นเรียน ทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาที่
เรียนอย่างถ่องแท้ 

มอบหมายงานให ้น ักศ ึกษา
ทบทวนความรู ้และมีกิจกรรม
ท้ายบททุกครั ้งภายหลังจาก
บรรยายเพื ่อหาจ ุดอ ่อนของ
นักศึกษาและหาวิธีการในการ
แก้ไขต่อไป 

 
ทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาขาดทักษะการว ิเคราะห์ โดย 
ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาได้จริง 

จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นการ
คิดว ิเคราะห์มากขึ ้น และใช้
เทคนิคการสอนแบบ  Active 
learning มีใช้ในการสอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาไม่สามารถทำงานเป็นทีมได ้ดี
เท่าที่ควร ขาดการให้ความร่วมมือในการ
ทำงานและไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
การการเรียนเพื่อให้นักศึกษาทำ
ความรู ้จ ักกันและมอบหมาย
การทำงานกลุ่มในชั้นเรียนโดย
ให้นักศึกษาเลือกเองและให้
อาจารย ์ เล ือกให ้และม ีการ
ประเมินการทำงานเป็นทีมทุก
ครั้ง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษายังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสาร
สนเพื ่อการเรียน โดยเฉพาะการใช้ไมโคร
ซอฟออฟฟิต ในการทำรายงานและการ
นำเสนองาน อีกท้ังยังอ่อนเรื่องการสื่อสารที่
ใช ้คำศ ัพท ์ เช ิ งว ิชาการท ี ่ เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จัดอบรมการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการนำเสนองาน
และการเขียนรายงาน 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  -   ไม่มี  √ 

จำนวนอาจารย์ใหม่ …………-……………. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-………… 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน  

สรุปข้อคิดเห็น  
และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

 

อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการจดัการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
เทศบาลตำบลเวยีงเชียงแสน จัดโดย 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
(อพท.) ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

น.ส.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย   ได้เครือข่ายความร่วมมือกับ อพท. ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่อำเภอเชียงแสน  

เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจยัเรื่อง 
“Perception creation and 
Readiness preparation for 
villages toward The 
Community Based 
Tourism(CBT)”  
ในงานสัมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
OF HUSOC NETWORK. 

นายรชตะ  ไชยเมือง  - นำความร ู ้ จากงานว ิจ ั ยต ่ า งๆมาใช ้ ในการ
ดำเนินการวิจัยของตนเอง 
-ได้พัฒนาทักษะตนเองในการเขียนบทความวิจัย 
(ภาษาอังกฤษ) และทักษะการนำเสนองานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 
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EMBODYING WORLD’ NEW 
CONDITIONS AND VALUES”  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่
เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจยัเรื่อง  
“The Guidelines for Service 
Quality Enhancement of 
Chiang Saen Tourist Boat 
Service Linking Tourism Routes 
in The Greater Mekong Sub-
region” )” ในงานสัมนาทาง
วิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ 
“THE 11TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF HUSOC NETWORK. 
EMBODYING WORLD’ NEW 

CONDITIONS AND VALUES”  
ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่
 
 

น.ส.ขวัญฤทัย  ครองยุติ  - ได้พัฒนาทักษะตนเองในการเขียนบทความวิจัย 
(ภาษาอังกฤษ) และทักษะการนำเสนองานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 
- ได้รับประสบการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ
ทำวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ 

 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
จำนวน 

 

 
สรุปข้อคิดเห็น  

และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
 

อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจยัเรื่อง 
“Perception creation and 
Readiness preparation for 
villages toward The 
Community Based 
Tourism(CBT)” 
ในงานสัมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หัวข้อ “THE 11TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
OF HUSOC NETWORK. 
EMBODYING WORLD’ NEW 
CONDITIONS AND VALUES”  

น.ส.รักติบูล จนัทนุปาน  
 

 - ได้พัฒนาทักษะตนเองในการเขียนบทความวิจัย 
(ภาษาอังกฤษ) และทักษะการนำเสนองานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 

- ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับนักวิจัย
จากประเทศต่างๆ  
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ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่
เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจยั เรื่อง 
“A Guideline for Community 
Based Voluntourism 
Development in Chiang Saen 
Historical Site, Chiang Rai 
Province, Thailand” 
ในงานสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หัวข้อ “GLOBAL 
ACADEMIC-INDUSTRIAL 
COOPERATION SOCIETY LINKS 
ACADEMICS AND INDUSTRIES 
TOGETHER”   
ณ  Waseda University Tokyo, 
Japan (ประเทศญี่ปุ่น) 

นางนฤมล  มิลโควสก ี  - ได้รับประโยชน์ดา้นเครือข่ายการประชุมวิจยัใน
ครั้งต่อไป รวมถึงมีเครือข่ายนักวิจยัเพิ่มขึ้น  
ได้มองเห็นตัวอย่างของวิจัยที่ได้รบัรางวัล  
ซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการทำงานวิจัย
ต่อไปได ้

- พัฒนาทักษะตนเองในการเขียนบทความวิจัย 
(ภาษาอังกฤษ) และทักษะการนำเสนองานวิจัยใน
ระดับนานาชาต ิ

- ได้เรยีนรู้มมุมองใหม่ๆด้านการทอ่งเที่ยวจากการ
นำเสนอบทความวิจยัของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ 
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หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร  
 

การบริหารหลักสูตร 

 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
การแบ่งรายวิชาและการจัด
รายวิชาในแต่ละภาคเรียนไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

มีการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกันในการ
เตรียมการสอนและการจัดอาจารย์ผู้สอน 
และส่งผลต่อคุณภาพการสอน 

ดำเนินการทบทวนและตรวจสอบ
การวางแผนการเรียนให้นักศึกษา
ระยะยาวโดยคำนึงถึงภาระงาน
สอน แผนการเรียนให้แก่นักศึกษา
ในหลักสูตร และความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ผู้สอน 

งบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในรายวิชา และ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาไม่เพียงพอ 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรายวิชาและ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ 

ประชุมวางแผนการสนับสนุน
งบประมาณในรายวิชาและโดยมี
การบูรณาการรายวิชาที่สอนใน
ภาคเรียนเดียวกัน รวมถึงการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นที่
มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้นำความรู้ 
ทักษะไปปฎิบัติจริง 

 

 

• สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
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- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
 
ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
 
ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
     มหาวิทยาลัยมีระบบการดำเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบรวม
ศูนย์ซึ ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสำนักวิชา มีส่วนร่วมดำเนินการ
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในเรื่องของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หนังสือ 
ตำรา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ดังแผนภาพ 

 
 
      ในส่วนของการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสำนักวิชา มีระบบและกลไกในการกำกับ 
ติดตาม และดูแลให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ภายใน
สำนักวิชาฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในปีพ.ศ.2558 สำนักวิชาฯได้

 
6.1-1 รูปภาพประกอบสิ่ง
อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ 
ภาพอาคารหลังใหม่ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม อินเตอร์เน้ต ห้อง
คอมพิวเตอร์ ลานกิจกรรม
กลางแจ้งห้องปกิบัติศูนย์บ่ม
เพาะ ห้องปฏิบัติสำหรับ
นักศึกษาสโมสรเพื่อทำกิจกรรม 
จุดปล่อยสัญญานอินเตอร์เน็ต   
6.1-2 บันทึกข้อความสำรวจ
รายการหนังสือที่ต้องการซื้อ  
6.1-3 ใบสั่งซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/ รายการซื้อหนังสือ  
6.1-4 ผลสำรวจความพึงพอใจ
ต่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ใน
การจัดการเรียนการสอน สำนัก
วิชาการท่องเที่ยว  
6.1-5 สำเนาใบเบิกครุภัณฑ์  
6.1-6 สำเนายืม-คืน ชุดอุปรณ์
เดินป่าและการท่องเที่ยวผจญ
ภัย  
6 . 1 - 7  ส ำ เ น า ย ื ม  –  คื น
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
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การสร้างอาคารเพิ ่ม 1 หลังเป็นอาคารสำหรับทำการ การเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน พร้อมชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน เช่นโปร
เจ็คเตอร์ ห้องประชุมใหญ่ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการประชุม ห้องพักอาจารย์ 
ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมีสภาพที่ดีและพร้อมต่อการเรียนการ
สอนซึ่งสำนักวิชาฯ ได้ทำนุบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ เช่น ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต และโดยการสำรวจความพร้อมใช้ และหากพบว่าไม่สามารถใช้งาน
ได้ จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเพ่ือดำเนินการแก้ไข  
      จากการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง
มีรายละเอียดการประเมินแต่ละด้านมีผลและข้อเสนอแนะในดังนี้ 

1. จำนวนนักศึกษาตอบแบบสอบถาม ชั้นปีที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 8 ชั้นที่ปี
ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 9 ชั้นปีที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 63 ชั้นปีที่ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 20 

2. ด้านสื ่อ / เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน นักศึกษามีความ 
พึงพอใจอยู่ใระดับมากต่อจำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อ
การเรียนการสอน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน 
และ สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความชดเจนและ
เข้าใจง่าย  

3. ด้านอาคารสถานที่/และสิ่งแวดล้อม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมากต่อสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม 
(ด้านความสะอาด ความร่มรื่น จำนวน โต๊ะเก้าอี้ เพียงพอต่อผู้เรียน) 
อาหาร ห้องเรียน มีความเหมาะสม เพียงพอ  

4. ด้านการให้บริการด้านวิชาการ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ
มากต่อควาเพียงของหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่ ให้บริการของห้องสมุด 
ความทันสมัยของหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ห้องสมุด ความหลากหลายของ
การค้นคว้า ของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี ดาวเทียม 
สื่อ CAI ฐานข้อมูล  
 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

           1.เกี่ยวกับสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ/หรือปัญหา
ที่ต้องการให้มีการเพ่ิมเติมได้แก่  

1.1) นักศึกษาต้องการให้มีเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนัก  

6 .1 -8  แบบประ เม ิ นความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต ่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-9 ภาพถ่ายกิจกรรมการใช้
ช ุ ดอ ุ ปกรณ ์ เด ิ นป ่ า ในการ
สน ั บสน ุ นการ เ ร ี ยนร ู ้ ของ
นักศึกษาในรายว ิชาTR3308 
การจ ั ดการทร ั พยากรการ
ท่องเที่ยว   
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1.2) ให้มีเครื่องปริ้นท์เอกสารกรณีท่ีต้องการปริ้นท์ด่วน  

2. เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
2.1) นักศึกษาต้องการให้มีผู ้สอนชาวต่างชาติซึ ่งเป็นเจ้าของ

ภาษามาสอนภาษาอังกฤษ  
2.2) มีกิจกรรมภาคปฏิบัติมากข้ึนโดยการให้มีศึกษานอกสถานที่ 
2.3) ควรจัดให้มีห้องพยาบาล 

ผลการประเมินโดยรวมของนักศึกษาต่อความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ 4.25 
                  สำหรับข้อเสนอของนักศึกษาทีได้เสนอแนะในปีการศึกษา 2560 
ในประเด็นควรจัดให้มีห้องพยาบาล และสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยาน
สำหรับนักศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรได้แจ้งไปยังสำนักวิชาการท่องเที่ยวและได้รับ
การแจ้งกลับและสนับสนุนต่อข้อเสนอแนะ คือ สำนักวิชาการท่องเที่ยวมียา
สามัญประจำบ้านและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลขั้นต้นที่พร้อมให้บริการ  และ 
ได้จัดโซนพร้อมป้ายประเภทการจอดรถบริเวฯสำนักวิชาการท่องเที่ยวเรียบร้อย
แล้ว ส่วนข้อเสนอแนะความต้องการเครื ่องปรินส์และเครื ่องถ่ายเอกสาร  
ทางสำนักวิชาฯ ได้รับพิจารณา  

แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2561 จากประเด็นข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด หลักสูตรฯได้นำมาหารือในที ่ประชุมกรรมการหลักสูตรฯ เพื ่อหา
แนวทางปรับปรุง ได้ข้อสรุปว่า ในข้อ 1.1,1.2 ให้บันทึกรายการปรับปรุงแจ้งให้
สำนักฯได้รับทราบเพื่อนำไปพิจารณาวางแผนจัดหาครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ
ต่อไป (ข้อเสนอแนะเดิมจากปีการศึกษา 2560) ส่วนในประเด็นข้อ 2.1,2.2 
หลักสูตรฯ โดยประธานหลักสูตรฯแจ้งต่ออาจารย์ประจำวิชาที่เป็นรายวิชา
ปฏิบัติให้วางแผนการเรียนากรสอนที่เน้นการนำนักศึกษาออกเรียนรู ้นอก
สถานที่มากขึ้น  และให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชามอบหมายกิจกรรมให้นักศึกษา
ได้ออกไปสัมภาษณ์ พบปะ กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเสริมความรู้และ
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น (ข้อเสนอแนะเดิมจากปีการศึกษา 2560) 
และอาจารย์ผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
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            สำหรับสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ภายในสำนักวิชาการท่องเที ่ยวที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการจำลอง คอมพิวเตอร์ สัญญาณ
อินเตอร์เนต ห้องสมุดและมุมค้นคว้า เป็นต้น จากสภาพอาคารที่ยังใหม่ (อายุ
งาน 1 ปี) และอุปกรณ์ต่างๆยังใช้การได้ดี อยู่ในสภาพพร้อมใช้และเพียงพอต่อ
การเรียนการสอน สำนักวิชาฯ จึงไม่ได้จัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างการซื้อ
ครุภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเดินป่าทั้งหมดยังอยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน และมีจำนวนครบถ้วน โดยทั้งนี้ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เดินป่าซึ่งอยู่
สภาพดีพร้อมใช้งาน ได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา TR 2208 
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งเป็นการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้เพ่ิมพัฒนาการแก่นักศึกษาโดยการเรียนรู้จริง  
           นอกจากนี้  หลักสูตรได้ร่วมมือกับหอปรัชญารัชกาลที ่ 9 ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หอนิทรรศการศาสตร์พระราชา) โดยให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในด้านการสื่อสารและการนำชมสถานที่
สำหรับการเตรียมความพร้อมการเป็นมัคคุเทศก์เมื่อสำเร็จการศึกษาฯ ซึ่งได้
บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดัง ปรากฏในหมวดที ่ 3 
นักศึกษาและบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)  
 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการสำรวจความ
ต้องการของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นที่รายวิชาฝึกปฏิบัติที่
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และความต้องการ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะ/ความรู้ในรายวิชา 
หลักสูตรฯจัดทำแผนจัดหาทรัพยากรเสนอต่อสำนักวิชา ก่อนปีงบประมาณ 
เพ่ือให้สำนักฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ที่จำเป็นตามลำดับก่อนหลัง  
       ในกรณีที่หลักสูตรฯต้องการเอกสาร ตำรา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสามารถรวมรวบรายการหนังสือพร้อมรายละเอียด
เสนอให้กับสำนักวิชาหรือส่งโดยตรงไปยังสำนักวิทยาบริการ เพื่อจัดหาให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 3 

 
 

หมวดที่ 6  
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การนำไปดำเนนิการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
สร้างระบบของศิษย์เก่าให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

ศิษย์เก่ามีความสำคัญและสามารถ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

หลักสูตรมีการเชิญศิษย์เก่ามาเป็น
ว ิ ทยากรบรรยาย ในรายว ิ ช าที่
เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมทั้งมีการ
มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่บุคคล
ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีสำรวจ)  

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพ่ิมรายวิชาที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีการปรับเนื้อหารายวิชาให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เพ่ือที่นักศึกษาจะได้เลือกเรียนได้อย่างเสรีและตรงกับ
ความสนใจ  
2. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึนเพื่อให้นักศึกษามีความ

1. รายวิชาที่ทำการปรับปรุงขึ้นในหลักสูตร 2558 มี
การเพ่ิมวิชาเลือกให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนมาก
ยิ่งขึ้นและมีการปรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
2. ให้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การฝึกปฏิบัติ การบูรณาการการสอนในลักษณะเป็น
ทีม (Team Teaching) และการทำโครงงาน 
(Project-based Learning) 
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ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
พร้อมในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา 
3. ควรบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการอนที่หลากหลาย
ประกอบกันซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะวิชา ไม่ควรใช้วิธีการ
บรรยายหรือใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น 
เพาเวอร์พ้อยท์อย่างเดียวทุกหัวข้อที่ทำการสอน 

 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
        ส่งแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ไปยังสถานประกอบการที่บัณฑิตทำงานอยู่  
โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินและส่งกลับมายังสาขาฯ เพ่ือทำการรวบรวมและวิเคราะห์ผล 
 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิตมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแต่ยังขาดทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ขาดทักษะในการ
น ันทนาการหร ือทำก ิจกรรมกล ุ ่ม รวมท ั ้ งต ้อง
เสริมสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกให้มากข้ึน 
 

นักศึกษายังมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศค่อนข้าง
ต่ำ ซึ่งสามารถสื่อสารได้เป็นบางประโยคที่สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายเท่านั้น และขาดความมั่นใจในการแสดงออก
ค่อนข้างมาก 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
          ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการสื ่อสารภาษาต่างประเทศให้มีความเข้มข้นและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี้ควรเพิ ่มกระบวนการเรียนรู ้ที ่สามารถฝึกทักษะความเป็นผู ้นำ ความกล้า
แสดงออก และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานจริงการเพ่ิมโอกาส
ในการได้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา  
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หมวดที่ 7 แผนการดำเนินงานเพื่อพฒันาหลักสูตร  

 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

 
 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
พ ัฒนาและปร ับปรุ ง
กระบวนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

 
กรกฎาคม 2562 

 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในเรื ่อง
ของทักษะภาษาต่างประเทศ การวิจัย การ
เข้าสู ่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ ่งส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำลักสูตร 

พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ
นักศึกษาในทศวรรษที่ 
21 

 
กุมภาพันธ์ 2563 

 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

หลักสูตรได้มีการจัดโครงการ การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นมัคคุเทศก์มือ
อาชีพ (โครงการหัวธนู)โดยนักศึกษามี
ความรู้ ซึ่งสามารถนำความรู้และทักษะที่
ได้ไปประยุกต์ใช ้ในการเร ียน และการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 

ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ั ด ท ำ
ผลงานว ิ จ ั ยและการ
เผยแพร่บทความว ิจัย 
และบทความวิชาการ 
 

 
มีนาคม 2563 

 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณในการ
นำเสนอผลงานว ิชาการในเวท ีระดับ
นานาชาติ จำนวน 2 เรื่องและมีผลงานที่
ไ ด ้ ร ั บ ตอบร ั บ ก า รต ี พ ิ มพ ์ ว า ร ส า ร
ต่างประเทศจำนวน 1 เรื่อง  

ส่งเสริมการจัดทำผลงาน
ทางว ิ ช าการ เพ ื ่ อขอ
กำหนดตำแหน ่ งทาง
วิชาการ 

 
มีนาคม 2563 

 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำตำรา
และเอกสารประกอบการสอนให ้แก่
อาจารย์ และอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการให้แก่อาจารย์ผู้สนใจ 

ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า รพ ัฒ น า
ศ ักยภาพว ิชาช ีพด้าน
ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว แ ล ะ
บริการ 

 
เมษายน 2563 

 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมการอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติทางการ
ท่องเที ่ยวและบริการที ่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในวิชาชีพที่กำหนดไว้ 
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การสร้างเครือข่ายความ
ร ่วมม ือก ับหน ่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนท้องถิ่น 

 
มกราคม 2563 

 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

มีการสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
แหล่งศึกษาดูงานของหลักสูตร 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 
 ควรมีการทบทวนและปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตในรายวิชาที่เป็นการบรรยายและปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Intergraded Learning: Will)ของหลักสูตร

ฉบับปรับปรุง 2558 เพื่อให้เห็นผลการดำเนินการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยควรเน้นภาคปฏิบัติให้มากกว่าภาคทฤษฎี 

โดยให้มีสัดส่วน 60: 40  

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ) 

 

 ควรมีการจัดนำนักศึกษาออกฝึกภาคสนาม เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

ให้กับนักศึกษา  

 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

 

 ควรมีการเน้นการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะการจัดทำตำรา งานวิจัย บทความวิจัย

และบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในเชิงวิชาการให้แก่คณาจารย์และให้มีการฝึกอบรมเทคนิค

การสอนให้แก่อาจารย์ในรูปแบบ Active Learning 

 

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2562  
 

กิจกรรม 
วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
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พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณาจารย์ 

มิถุนายน  2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาชีพเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ
และความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์ 

มิถุนายน  2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทศวรรษท่ี 21 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และบริการ เพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรตามรูปแบบการบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Intergraded Learning: 
Will) 

มกราคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

 

กิจกรรม 
วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการจัดทำผลงานวิจัยและการเผยแพร่บทความวิจัย และ

บทความวิชาการ 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 

ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการ 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน

เข้าศึกษา 

พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.  
1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรรายตัวบ่งชี ้

 

ตัวบ่งชี้ 

 

เป้าหมาย 

  

 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

(เกณฑ์สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่กำหนด โดย สกอ. 

ผ่านมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน

มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.51 84.60 4.23 4.23 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3 48 90.57 4.53 

53 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 4 4 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.0 10 3.33 3.33 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการ

ประเมินผู้เรียน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 12 100 5 

12 
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ตัวบ่งชี้ 

 

เป้าหมาย 

  

 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

(เกณฑ์สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3 4 3 

รวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.03 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1. การกำกับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน 
2. บัณฑิต - - 4.38 4.38 ดีมาก 
3. นักศึกษา 4.00 - - 4.00 ด ี
4. อาจารย์ 3.78 - - 3.78 ด ี
5.  หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4.00 4.00 - 4.00 ด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 - 4.00 ด ี
ผลการประเมิน 3.92 4.00 4.38 4.03 ดีมาก 

 

3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่2  บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ท่ีผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 

และมีภาวะการมีงานทำตรง

สาขาเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

- 

 

 

 

 

- เน้นการฝึกทักษะชีวิตและวิชาชีพ

ให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้าน

ภาษาต ่ างประเทศ ท ักษะด ้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) รวมทั้ง

ฝ ึกค ุณธรรมจร ิยธรรมด้านความ

ร ับผ ิดชอบและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

- เน้นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติการ

ด้านการท่องเที่ยวและบริการร่วมกับ

สถานประกอบการ 

 

- เน ้นการสร ้างน ักศึกษาให้ม ีจิต

สาธารณะท ี ่ส ่ งเสร ิม ช ่วยเหลือ

กิจกรรมทางท่องเที่ยวและบริการใน

ท้องถิ่น 

- เตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรก

เข ้ าและเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพในการ

จ ัดระบบให ้คำปร ึกษาแก ่น ักศ ึกษา 

รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ใน

ทศวรรษที ่ 21 นำรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการเรียน

ทำงานกับการเรียนมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

- ส่งเสริม ผลักดันให้นักศึกษาได ้ฝึก

ปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ในสถานประกอบการจริง โดยรูปแบบ

การเก็บชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ 

- ส่งเสริมความร่วมมือกิจกรรมสาธารณะ

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคชุมชนท้องถิ่น 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ทั้งใน

และต่างประเทศ 

 

 

ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ 

และการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา

ของอาจารย์ในหลักสูตร  

วางแผนการพัฒนาอาจารย ์ภายใน

หลักสูตรโดยคำนึงถึงความเชี ่ยวชาญ

และความสามารถ และมีการกำกับ

ต ิ ด ต า ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ใ น 

ทุกขั้นตอน  
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงระบบในการจัดการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิผล ภายใต้

การดำเน ินการตามร ูปแบบการ 

บูรณาการการเรียนรู ้ร่วมกับการ

ท ำ ง า น  ( Work Intergraded 

Learning : Will) ของหลักสูตร 

กระต ุ ้นและส่งเสร ิมการนำร ูปแบบ

การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการ

ทำงาน มาใช้และส่งเสริมการจัดการ

เร ียนการสอนในลักษณะการจัดการ

โครงงานหร ือป ัญหา (Project-based 

Learning & Problem-based Learning) 

มาใช ้ เพ ื ่อเน ้นการพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมการ

นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ยกระดับ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาเทคนิคการสอน และปรับปรุง

เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยเสมอ 

และมีการหาแนวทางร ่วมก ันในการ

ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

มีการจัดหาสิ่งอำนวยความ

สะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งอุปกรณ์

สำหรับการจัดการเรียน- 

การสอน เอกสารตำราที่จำเป็น

ต่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

จัดให้มีส่วนเก็บหนังสือ ตำรา 

ประจำของหลักสูตร ที่เป็นตำรา

เฉพาะของศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

สำหรับอาจารย์ผู้สอนประจำ

หลักสูตร  

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมหารือ

แสดงความคิดเห็น สรุป และจัดหา

พ้ืนที่ รวบรวมหนังสือ ตำราเฉพาะ

ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ให้พร้อมใช้

ทุกเวลา  
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อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 1   อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย (ประธานหลักสูตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 27 พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 2   อาจารย์ขวัฤทัย  ครองยุติ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 27 พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 3   อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 27 พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 4   อาจารย์นฤมล  มิลโควสกี 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 27 พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 5   อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 27 พฤษภาคม 2562 

เห็นชอบโดย : อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง   (ประธานโปรแกรมวิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 27 พฤษภาคม 2562 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์  (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 27 พฤษภาคม 2562 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

2. วิธีการให้คะแนนตามกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 

3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 

4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 


