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หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

ระดับปริญญาตรี 

รหัสหลักสูตร 25451431101685 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มคอ 2 ปัจจุบนั หมายเหตุ 

1. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ 
ปร.ด.(กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร) 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ศศ.ม. (กำรจดักำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ.(อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 
วิทยำลัยครเูชียงรำย 

1. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ 
ปร.ด.(กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร)
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ศศ.ม.(กำรจดักำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ.(อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 
วิทยำลัยครเูชียงรำย 

 

2. นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ 
บธ.ม.(กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร) 
วิทยำลัยดสุิตธำน ี
ศศ.บ.(อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 
สถำบันรำชภฏัเชียงรำย 

2. นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ 
บธ.ม.(กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร) 
วิทยำลัยดสุิตธำน ี
ศศ.บ.(อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 
สถำบันรำชภฏัเชียงรำย 

 

3. นำงสำวศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร 
ปร.ด.(กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัพะเยำ 
ศศ.ม.(กำรจดักำรอตุสำหกรรมท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

3. นำงสำวศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร 
ปร.ด.(กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัพะเยำ 
ศศ.ม.(กำรจดักำรอตุสำหกรรมท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

 

4. นำงสำวสุรัชนี ยลธะศำสตร ์
MSc. (International Tourism Management) 
Cardiff Metropolitan University, UK 
บธ.บ.(กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัพำยัพ   

4. นำงสำวสุรัชนี ยลธะศำสตร ์
MSc. (International Tourism Management) 
Cardiff Metropolitan University, UK 
บธ.บ.(กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัพำยัพ   

 

5. นำยนคเรศ  อุดชะยำ 
MBA. (Tourism Management) 

5. นำยนคเรศ  อุดชะยำ 
MBA. (Tourism Management) 
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Chongqing Technology and Business University, 
China 
ศศ.บ.(กำรท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ วิทยำเขตภำค 
จังหวัดเชียงใหม ่

Chongqing Technology and Business University, 
China 
ศศ.บ.(กำรท่องเที่ยว) 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ วิทยำเขตภำค 
จังหวัดเชียงใหม ่

อาจารย์ผู้สอน 

รายชื่ออาจารย์ สาขาวิชาท่ีจบ 

1. นำยเสง่ียม  บุญพัฒน ์ Ph.D. Tourism Management 

2. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ ปร.ด. กำรจัดกำรนวตักรรมกำรทอ่งเที่ยวและและบริกำร 

3. นำงสำวศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ปร.ด. กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

4. นำงสำวชฎำพัศฐ์  สุขกำย ปร.ด. กำรจัดกำรนันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว 

5. นำงสำวมนสิชำ ซำวค ำ บธ.ม. กำรจัดกำรภตัตำคำรและกำรโรงแรม 

6. นำงสำวอุทุมพร  กำรเก็บ ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ 

7. นำงสำวสุรัชนี ยลธะศำสตร ์ M.Sci. International Hospitality and Tourism Management. 

8. นำยบวรพจน์ หิรณัยรัศมีกุล ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

9. นำงณฐมน สังวำลย ์ ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

10. นำยนคเรศ อุดชะยำ MBA. Tourism Management 

11. นำงปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

12. นำงน ำขวัญ วงค์ประทุม ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

13. นำงสำวปทุมพร  แก้วค ำ ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

14. นำงดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

15. นำงสำวขวัญฤทัย  ครองยุติ วท.ม.อุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว 

16. นำงสำวนฤมล  สุมำร วท.ม.อุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว 

17. นำยรชตะ  ไชยเมือง ศศ.ม. พัฒนำกำรท่องเทียว 

18. นำงรักติบูล  จันทนุปำน ศศ.ม. กำรท่องเที่ยวและกำรบิน 

19. นำงสำวสมลักษณ์ จันทรมำศ ศษ.ม. กำรสอนภำษำอังกฤษ 

20. นำงสำวอัญชลี ทิพย์โยธิน บธ.ม. กำรจัดกำรทั่วไป 

21. นำงสำวจิตตำกร อัมพุธ ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และรว่มสมัย 

22. นำงสำวศุภธิดำ นันต๊ะภูม ิ ศศ.บ. ภำษำญี่ปุ่น 

23. นำงจิรภำ ศักดิ์กิตตมิำลยั Ph.D. Management 

24. นำยภูวนำรถ  ศรีทอง รป.ม. นโยบำยสำธำรณะ 
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อาจารย์พิเศษ 
 ไม่ม ี

 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2557) 

 

• การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ.(ตัวบ่งช้ี 1.1) 
 
เกณฑ์การประเมินกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีเป็นไปตำมตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนด โดย สกอ. 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1 .  จ า น ว น
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   ไม่ เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำม
เกณฑ์ 

หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรโรงแรม มีอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรจ ำนวน 5 คน โดยไมไ่ดเ้ป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูรอื่น และเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสตูร รำยช่ืออำจำรย์
ประจ ำหลักสตูรมีดังนี ้
             1. นำงอรวรรณ บุญพฒัน์ 
             2. นำงสำวศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร 
             3. นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ 
             4. นำงสำวสุรัชนี  ยลธะศำสตร ์
             5. นำยนคเรศ  อุดชะยำ 
 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   ไม่ เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำม
เกณฑ์ 

ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและสาขาวิชาท่ีจบ 
 

รายชื่อ สาขาวชิาที่จบ ผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 

1.นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ ปร.ด. (กำรจดักำร
นวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
และบริกำร) 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ศศ.ม. (กำรจดักำร
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)   
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ. (อุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว) 
วิทยำลัยครูเชียงรำย 

อรวรรณ บุญพัฒน์ และปริพรรน์  แก้วเนตร. 
(2562). การสร้างอัตลักษณ์ของผ้าทอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย สู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการ
ท่องเท่ียว. วำรสำรวิทยำลัยดุสติธำนี, 13(2), หน้ำ 
117-133.  

 
  

2. นำงสำวศิรินพรรณ ชุ่มอินท
จักร 
 

ปร.ด.(กำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว) มหำวิทยำลัย
พะเยำ 

ปทุมพร  แก้วค ำ, น ำขวัญ  วงศ์ประทุม, อุทุมพร  
กำรเก็บ, ศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร, มุกตำ นัยวัฒน์, 
และบวรพจน์  หริัญยรัศมีกลุ. (2561). การจัดการ
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ศศ.ม.(กำรจดักำร
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว)   
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ)
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

ท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านฮ่องแฮ่. วำรสำรวิทยำลยั
ดุสิตธำนี, 12(3), หน้ำ 133-149.  

3. นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ บธ.ม. กำรจัดกำร
โรงแรมและภัตตำคำร
(วิทยำลัยดสุิตธำนี) 
ศศ.บ. อุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว(สถำบันรำช
ภัฏเชียงรำย) 

Srithong. P andSaokham. P. (2018). 
BicycleTourismManagementModelinChia
ngSeaMuniciplality, ChiangRaiProvince, 
Thailand: Proceedings of the 2018 
InternationalConferenceonHospitality, 
TourismandSportManagement. 
WasedaUniversity, Tokyo, Japan. pp. 128-
146. 

4.นำงสำวสุรัชนี  ยลธะศำสตร ์
 

MSc.  International 
Tourism 
Management 
 (Cardiff  
Metropolitan 
University, UK) 
บธ.บ. กำรจัดกำร
โรงแรมและกำร
ท่องเที่ยว 
(มหำวิทยำลัยพำยัพ) 

Utchaya. N &Yolthasart. S.  
(2018). Creative  
Hospitality  
Management for MICE  
Industry in Chiang rai:  
Proceedingsof The  
International Conference  
of HUSOC Network. Chiang  
Mai University, Thailand.  
July 25-26. pp: 254 – 260. 

5. นำยนคเรศ  อุดชะยำ 
 

MBA.Tourism 
Management 
 (Chongqing 
Technology and 
Business University, 
China) 
ศศ.บ.กำรท่องเที่ยว
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลลำ้นนำวิทยำ
เขตภำค จังหวัด
เชียงใหม่) 

Utchaya. N &Yolthasart. S.  
(2018). Creative  
Hospitality  
Management for MICE  
Industry in Chiang rai:  
Proceedingsof The  
International Conference  
of HUSOC Network. Chiang  
Mai University, Thailand.  
July 25-26. pp: 254 – 260. 

 
10. ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
หลักสู ตรตาม

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตกำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2562 เปิดสอนครั้งแรกปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำ (ภำยใน 5 ปี) และจะครบรอบกำรปรับปรุงถึงปี พ.ศ. 2567 โดย
มีรำยละเอียดกำรปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

  

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนด โดย 

สกอ. 

ผ่ำนมำตรฐำน ผ่ำน ผ่ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 
   ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
   เ ป็ น ไ ป
ตำมเกณฑ์ 

        1. ทำงคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร และกรรมกำร
วิพำกษ์หลักสูตร โดยก ำหนดให้มีตัวแทนด้ำนวิชำกำร และด้ำนผู้ประกอบกำรดังค ำสั่งแนบ 
        2. ด ำเนินกำรประชุมกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลกำรศึกษำควำมต้องกำรที่ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย (Need Assessment) และจำกข้อเสนอแนะของกรรมกำร
ทวนสอบ รวมถึงผู้ประกอบ และนักเรียนเมื่อครั้งที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรออกประชำสัมพันธ์ พบว่ำช่ือหลักสูตร
กำรบริหำรโรงแรม ไม่สื่อควำมเข้ำใจต่อหลักสูตรและวิธีกำรสอน จึงได้มีกำรปรับช่ือสำขำวิชำในหลักสูตรจำก
หลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม  เป็นหลักสูตรกำรโรงแรมให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และข้อเสนอแนะจำกแหล่งข้อมูล
ต่ำงๆ 
        3. ได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมสภำวิชำกำรมหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงรำย เมื่อวันท่ี 10 เมษำยน 2562 
        4. ได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เมื่อวันท่ี 17 พฤษภำคม 2562 
เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
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หมวดที่ 2 อาจารย ์
 

• การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1) 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  

- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/ด ำเนินงำน  

- มีกำรประเมินกระบวนกำร  

- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   

- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีกำร
ด ำเนินกำรก ำหนดทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพโดยยึดตำมเกณฑ์ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรปี 2558 คุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรโรงแรม  ไว้ดังต่อนี้ 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5คน 1. คุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

คุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ .ศ . 2553 
(มคอ.1) และคุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรปี 2558 กล่ำวคืออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรทั้ง 5 คนจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำ
ระดับปริญญำเอก/โท หรือเทียบเท่ำหรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว และปฏิบัติงำนเต็ม
เวลำในต ำแหน่งอำจำรย์ 
1.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะต้องเคย
ปฏิบัติงำนในธุรกิจโรงแรมไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
โดยมีระบบกลไกในกำรคัดเลือกในกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีวิธีด ำเนิน
ดังต่อไปนี ้
        1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์กำรเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (แทนคนเดิมที่หมดสัญญำจ้ำงหรือลำออก) ต่อคณบดี        
       2. ทั้งนี้กระบวนกำรสรรหำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร กำรจัดหำอำจำรย์ผู้มีคุณสมบัติที่
สอดคล้องตำมเกณฑ์ ดังนี้ อำจำรย์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ .ศ. 2553 (มคอ.1) และคุณวุฒิของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรปี 2558 กล่ำวคืออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำระดับปริญญำเอก/โท หรือเทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและ
กำรโรงแรม และปฏิบัติงำนเต็มเวลำในต ำแหน่งอำจำรย์ และจะต้องเคยปฏิบัติงำนในธุรกิจ
โรงแรมไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
        3. คณบดีพิจำรณำรำยละเอียดตำมเกณฑ์คุณสมบัติกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
และเสนอต่อมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน (เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
งำนวิชำกำรที่ประชุมคณบดี และสภำวิชำกำร ตำมล ำดับ)มหำวิทยำลัยอนุมัติ     
        4. กำรน ำเสนอต่อที่ประชุมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย คณบดีและประธำนโปรแกรมวิชำ
เป็นผู้แทนน ำเสนอข้อมูล  
        5.ภำยหลังรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำร (แบบฟอร์ม สมอ.08) ไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ 
 
ทั้งนี้ (ถ้ำมี) อำจำรย์ใหม่จะมีกำรทดลองงำน 3 เดือน และเมื่อผ่ำนกำรทดลองงำนแล้ว
อำจำรย์ทุกคนจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 ครั้ง (ทุก ๆ 6 เดือน) ตำม
ระเบียบของทำงมหำวิทยำลัย โดยแบ่งรอบกำรประเมินออกเป็น 2 รอบในแต่ละปี รอบที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม ถึงวันที่ 31 มกรำคม และรอบที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ ถึง
วันที่ 31 กรกฎำคม กำรประเมินครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรสอน 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้ำนงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนงำนอ่ืนๆ        
การบริหารอาจารย์ 
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสตูรไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำง และขั้นตอนในกำรบริหำร
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร และสนับสนุน ส่งเสริมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมอบรม กำรประชุม สมัมนำ เพื่อพัฒนำศักยภำพตนเองทั้งในด้ำนวิชำชีพและกำร
ปฏิบัติกำรสอน กำรเขำ้สู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 

มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้ง 5  

คนอย่ำงชัดเจนและต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรครบ 5 คนตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม

หลักสูตรนั้น (หลักฐำน 4.1-1) 

4.1-1 รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 
1/2562  
4.1-2 ประกำศมหำวิทยำลยั 
รำชภัฏเชียงรำย 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
 

ที ่ อาจารย์ หน้าท่ีมอบหมาย 

1 ผศ.ดร.อรวรรณ บญุพัฒน์ ประกันคณุภำพ 

2 อ.ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร งำนบริกำรวิชำกำรสังคม 

3 อ.มนสิชำ ซำวค ำ กิจกำรนักศึกษำ 

4 อ.สุรัชนี ยลธะศำสตร ์ งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

5 อ.นคเรศ อุดชะยำ ศิลปวัฒนธรรม 

1. มีกำรมอบหมำยภำระหนำ้ที่ให้เหมำะสมกับคณุวุฒิควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

ประสบกำรณ์ของอำจำรย์แตล่ะทำ่นในหลักสตูร 

กำรสอนโดยมอบหมำยให้ตรงตำมควำมสำมำรถและประสบสบกำรณ์ควำม

เชี่ยวชำญของอำจำรย์แตล่ะท่ำน ทั้งนี้ได้ใช้กำรประเมินจำกนักศึกษำในแต่ละภำค

เรียนประกอบ 

2. มีกำรก ำหนดภำระงำนและแรงจูงใจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่มีกิจกรรมที่เหมำะสมตำมที่อำจำรย์แต่ละท่ำนได้

ออกแบบ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรในโปรแกรม 

3. มีแนวทำงกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยกำรวำงแผนให้อำจำรย์แตล่ะ

ท่ำนอบรม สัมมนำ ในหัวข้อและเรื่องที่เกี่ยวข้อกับควำมเชี่ยวชำญ เพื่อเพิ่ม

ศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 

4. มีระบบกำรยกย่องและรักษำอำจำรย ์

อำจำรย์มนสิชำ ซำวค ำ ได้รับรำงวัลอำจำรยผ์ูส้อนดีเด่น ของส ำนักวิชำกำร

ท่องเที่ยว ในงำนรำชภัฏสดุดี 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย (4.1-2) 

5. มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพฒันำอำจำรย์ทั้งในด้ำนวิชำชีพ และด้ำนกำรสอน 

อย่ำงชัดเจน โดยอำจำรยไ์ดร้ับงบประมำณจดัสรรทุกปี เพื่อเข้ำรับกำรอบรมใน

วิชำชีพและวิชำกำร 

6. มีระบบอำจำรย์พี่เลี้ยง ซึ่งจะเป็นอำจำรย์อำวุโสหรืออำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์และ/

หรืออำจำรย์ผู้ทีไ่ด้รับต ำแหน่งวิชำกำร ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ทั้งในเรื่องของเทคนิค

กำรท ำต ำรำ เอกสำรประกอบกำรสอน เพื่อพัฒนำให้อำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่สูงข้ึน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
มีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตนเองในในด้ำนต่ำงๆ ตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย (กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม) โดยส ำนักวิชำได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนอำจำรย์เป็นรำยบุคคล โดย
อำจำรย์มีอิสระในกำรเลือกหัวข้อที่จะไปพัฒนำตนเองภำยใต้กรอบและนโยบำยกว้ำงๆ ที่

 
4.2-1 ประกำศนียบัตรกำรอบรม

และค ำสั่งกำรไปรำชกำร
บุคลำกรสำยสอนที่ได้รับ
ก ำ ร พัฒน ำ ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ส ำนักวิชำให้ไว้คือให้เลือกหัวข้อที่ตรงกับศำสตร์ที่รับผิดชอบและเป้ำหมำยกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร  
ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำอำจำรย์เป็นกำรเฉพำะ นอกเหนือจำกกรอบและนโยบำยของส ำนักวิชำไว้
ดังต่อไปนี้ 

1. อำจำรย์ทุกคนต้องท ำแผนพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรท ำผลงำนวิชำกำร 

กำรวำงแผนกำรศึกษำต่อ และกำรวิจัย โดยให้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับหลักสูตร ควำม

เชี่ยวชำญของอำจำรย์แต่ละท่ำน 

2. อำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำจะต้องรำยงำนผลกำรพัฒนำตนเองและกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร ต่อส ำนักวิชำและ

หลักสูตร  

ที ่ อำจำรย์ อบรมวชิำกำร อบรมวชิำชีพ 
1 ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน ์ 1.หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
1.อำหำรล้ำนนำ 
2.ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำแฟ 
 

2 อ.ดร.ศริินพรรณ ชุ่มอินทจกัร 1.หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

 

3 อ.มนสิชำ ซำวค ำ 1.แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกบั
กำรท ำงำนระดับอุดมศกึษำของประเทศไทย 

1.Butler มืออำชีพ 

4 อ.สุรัชนี ยลธะศำสตร ์ 1.หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
2.อบรมกำรสืบคน้ข้อมูล 

1.ขนมไทยและขนม
อบ 

5 อ.นคเรศ อุดชะยำ 1.หลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

 

 

3. หลักสูตรจะต้องติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำตนเองของคณำจำรย์

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรพัฒนำอำจำรย์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

        นอกจำกกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อให้อำจำรย์ใช้ในกำรไปเข้ำร่วมกำรประชุม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำตนเองเป็นรำยบุคคลแล้ว ส ำนักวิชำและหลักสูตรยังได้ด ำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำอำจำรย์ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ โดยรวมของส ำนักวิชำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
บริหำรหลักสูตรกำรโรงแรม ยุค 4.0  

ทักษะวิชำ ชีพทั้ ง ในและ
ต่ำงประเทศ อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

4.2-2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ระยะ 5 ปี  (พ .ศ .2560-
2564) 

4.2-3) The 26th Tri-U 
International Joint 
Seminar and 
Symposium Jiangsu 
University, China, 
October 20-October 25, 
2019 (Proceedings) 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
 ในปีกำรศึกษำ2562 ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวจัดสรรทุนส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำร
ประชุมวิชำกำร จ ำนวนจ ำกัดเพียง 2 ทุน แต่เนื่องจำกเป็นช่วงกำรเกิดโรคระบำดโควิดจงึไมไ่ด้
ไปน ำเสนองำน 

เพื่อให้แผนกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์สำมำรถเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพคณะกรรมกำร
หลักสูตรได้มีกำรสนับสนุนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพัฒนำศักยภำพตนเอง กำรด ำเนินกำรให้
ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอนขึ้นเป็นต ำรำ กำร
พัฒนำข้อเสนองำนวิจัยเพื่อเตรียมขอสนับสนุนงบประมำณทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย กำรเขียนบทควำมวิชำกำรเพื่อกำรตีพิมพ์ลงวำรสำรและกำรเข้ำร่วมกำรประชุม 
กำรให้ข้อมูลกำรเข้ำอบรม สัมมนำที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร เพื่อยกระดับและสร้ำงควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ 

โดยในปี 2562  อำจำรย์โปแกรมกำรโรงแรมได้รับทุนวิจัยจำกภำยนอก 1 เรื่อง และได้ไป
น ำเสนองำนวิจัยในต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 เรื่อง 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  3 4 4 

 
 
 
 
 
• คุณภาพอาจารย์(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานตัวบ่งชี้ 
 
1.  ข้อมูลคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 2 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 1 
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่เป็น รองศำสตรำจำรย ์ - 
5. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่เป็น  ศำสตรำจำรย ์ - 
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2. ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(นับผลงานตามปีการศึกษา)  

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ

0.20 - 0 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไมอ่ยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเปน็กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกำศ 
- ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 1 0.4 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุม่
ที่ 2 

0.60 - 0 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดบันำนำชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำรพ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.8 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร       
พ.ศ.2556  
- ผลงำนไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ดร้บักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ด้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแต่ไมไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.00 - 0 

- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - 0 

- งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน 0.40 - 0 
- งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำต ิ 0.60 - 0 
- งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80 - 0 
- งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภมูิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00 - 0 
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รวม 2 1.2 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสตูรทั้งหมด 40 

 

 
3. รายละเอียดข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที/่ชื่อ

ฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

ค่าน้ าหนัก 

กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผ้ำทอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงรำย สู่กำรเพิ่มมูลคำ่สนิค้ำ

ทำงกำรท่องเที่ยว 

อรวรรณ บุญพัฒน์   

 

วำรสำรดุสิตธำนี  ปีที่  13 ฉบับที่  2 เดือน

พฤษภำคม-สิงหำคม 2562 

0.80 

The integrated management of 

Planning and Eco- Sustainable 

Tourism for developing the 

Community Model in Chiang Rai 

Province 

ภูวนำรถ ศรีทอง 

มนสิชำ  ซำวค ำ 

The 26th Tri-U International Joint 

Seminar and SymposiumJiangsu 

University, China, October 20 – 

October 24, 2019 

0.40 

 

ในปี 2562 หลักสูตรกำรโรงแรม ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ

ของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด เท่ำกับร้อยละ 40(2x100/5) =40)  

 

ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 20 ร้อยละ 20=5 5 

2.  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 20 ร้อยละ 60=5 1.66 

3.  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 40 ร้อยละ 20=5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม 11.66 

 

• ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3 11.66 3.89 3.89 

3 
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• ผลที่เกิดกับอาจารย ์(ตัวบ่งช้ี 4.3) 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี (อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์, ควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสตูร) 

- มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึน้ในทุกเรื่อง(อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์, ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบรหิำร
หลักสตูร) 

- มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีโดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถำบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมกำรผูต้รวจประเมินสำมำรถให้เหตผุลอธิบำยว่ำเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีโดดเด่นอย่ำงแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงาน(อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโรงแรม มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  5 คนที่
มีรำยชื่อดูแลหลักสูตรนั้น ยังคงเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรชุดเดิมทั้ง 5 คน  
ในปีกำรศึกษำ 2561-2562 มีกำรปรับปรุงหลักสูตร จำกหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำ
กำรบริหำรโรงแรม พ.ศ. 2558 เป็น ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรโรงแรม พ.ศ. 2562 โดย
ได้รับกำรรับทรำบจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิจัย วิทยำศำสตร์และนวัตกรรม เมื่อวันท่ี 11 
มีนำคม 2562 
โดยปัจจุบันปี 2562 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรยังคงปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำทุกคน และอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรทุกคนเป็นอำจำรย์ประจ ำของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยมีรำยชื่อดังนี ้
 

2560 2561 2562 
1. ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 
2. อ.มนสิชำ ซำวค ำ  
3. อ.บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 
4. อ.ณฐมน  สังวำลย์ 
5. อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร  

1. ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 
2. อ.มนสิชำ ซำวค ำ  
3. อ.บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 
4. อ.ณฐมน  สังวำลย์ 
5. อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร   

1. ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 
2. อ.มนสิชำ ซำวค ำ  
3.อ.ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร                                      

4.อ.สุรัชนี ยลธะศำสตร์      

5.อ.นคเรศ อุดชะยำ 

 

 
 

 
2-4.3-3 หลักสูตรกำร(ปรับปรุง)  
ปี พ.ศ. 2562 
2-4-3-4 เอกสำร มคอ. 2 
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อตัราคงอยู่ (รอ้ยละ)

กราฟแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรการบริหารโรงแรม ปี 2556-2558 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโรงแรมได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ มี
ควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.25 ในปีกำรศึกษำ 2559พบว่ำมีควำมพึง
พอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.30 ในปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน
ระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.35 ในปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.00 และ ในปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ค่ำ
คะแนนเฉลี่ย 4.62  

ส ำหรับข้อร้องเรียนของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำ 2562 พบว่ำ“ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆในกำรบริหำรหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนพึงพอใจในกำรบริหำรหลักสูตร” 
 

ความพึงพอใจ 

/ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ควำมพึงพอใจต่อกำร

บริหำรหลักสตูร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

3.30 

พอใช้ 

3.35 

พอใช้ 

4.00 

มำก 

4.62 

มำก 

 

 
กราฟแสดงความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารหลักสูตร 

 

 
4.3-3 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อ
กำรบริหำรหลักสูตรกำรโรงแรม 
พ.ศ. 2562 
 
 
4.3-4 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นและควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์ประจ ำต่อกำรบริหำร
หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์  3 4 4 

0

1

2

3

4

5

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

• การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

2558 114 

(100%) 

85 

(74.56%) 

73 

(64.04%) 

30 

(26.32%) 

7 

(ตกค้ำง) 

2559  116 

(100%) 

81 

(69.83%) 

71 

(61.21%) 

53 

(45.69%) 

2560   98 

(100%) 

61 

(62.24%) 

59 

(60.20%) 

2561    91 

(100%) 

62 

(68.13%) 

2562     73 

(100%) 

หมำยเหตุ นักศึกษำท่ีอยู่เกินกว่ำอำยุของหลักสูตรให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษำตกค้ำง 

 

 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2558  ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 มีจ ำนวนลดลง คดิเป็นร้อยละ 74.56 / 

64.04/ 26.32 และตกค้ำง ในปี 2562 จ ำนวน 7 คน ตำมล ำดับ 

 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559  ช้ันปีท่ี 2  ช้ันปีที่ 3 และชั้นปีท่ี 4  มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 

69.83/ 61.21 และ 45.69ตำมล ำดับ 

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560  ช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ62.24 และ 60.20 

ตำมล ำดับ 

 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561  ขั้นปีท่ี 2  มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 68.13 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนนกัศึกษำ  

 จำกสถิติกำรรับนักศึกษำของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรมที่ด ำเนินกำรรับนักศึกษำตั้งแตป่ ี

2557 และมีอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำลดลงมีผลมำจำกปัจจัยดังต่อไปนี ้

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำได้แก่ ภำวะเศรษฐกิจปัจจบุันท่ีตกต่ ำลงและภำวะจ ำนวนเดก็ท่ีมีช่วงอำยุต้อง

เข้ำศึกษำในระดับอดุมศึกษำในภำพรวมของประเทศลดลง 

2. ปัจจัยด้ำนสถำบันกำรศึกษำที่เป็นคู่แข่งขัน เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำและวิทยำเขตต่ำงๆ ใน

จังหวัดเชียงรำยเพิ่มมำกขึ้น อำจส่งผลให้จ ำนวนนักศึกษำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

3. ถูกจ ำหน่ำยออกตำมเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของมหำวิทยำลัย 

4. ถูกจ ำหน่ำยออกตำมระเบยีบกำรเงินของมหำวิทยำลัย (ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ) 

5. ปัญหำกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัวของนักศึกษำท่ีกระทบต่อกำรเรียนของนักศึกษำ 

• จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษา 
ที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 

2555 จ ำนวน     1 
ร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในรุ่น     (ตกค้ำง) 

2557 จ ำนวน     1 
ร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในรุ่น     (ตกค้ำง) 

2558 จ ำนวน    39 18 
ร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในรุ่น    34.21 15.79 

2559 จ ำนวน     19 
ร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในรุ่น     16.37 

 

0 20 40 60 80 100 120

นกัศกึษาปี 56

นกัศกึษาปี57

นกัศกึษาปี58

นกัศกึษาปี59

นกัศกึษาปี60

นกัศกึษา61

Chart Title
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2562 มีนักศึกษำที่จบหลักสตูรดังต่อไปนี ้

- นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2555  จ ำนวน 1 คน ทีเ่ป็นนักศึกษำที่คงค้ำงมำจำกกำรจบปีกำรศกึษำ 2558 

- นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2557  จ ำนวน 1 คน ทีเ่ป็นนักศึกษำที่คงค้ำงมำจำกกำรจบปีกำรศกึษำ 2560 

- นักศึกษำที่เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2558  จ ำนวน 18 คน ทีเ่ป็นนักศึกษำที่คงค้ำงมำจำกกำรจบปีกำรศึกษำ 2559 

- นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 17 คน  

 

• ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนกัศึกษำ 
1. ปัจจัยที่เกิดจำกตัวนักศึกษำลงทะเบียนเรียนไม่ครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร เนื่องจำกไม่เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ก่อนกำรลงทะเบียนในแต่ละภำคเรียน หรืออำจลงทะเบียนเรียนตำมเพื่อนที่มีแผนกำรเรียนแตกต่ำงกัน นักศึกษำบำงส่วนมีกำร

โอนย้ำยมำจำกต่ำงสำขำหรือต่ำงคณะ เป็นผลให้ต้องวำงแผนกำรเรียนรำยบุคคลและท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำหรือยืดระยะเวลำในกำร

เรียนมำกกว่ำนักศึกษำที่เข้ำเรียนแบบปกติ 

2. ปัจจัยเรื่องกำรสอบวัดคุณสมบัติก่อนจบกำรศึกษำไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งนักศึกษำทุกคนที่จะ

ด ำเนินกำรยื่นเรื่องคำดว่ำจะจบจะต้องได้รับกำรรับรองผลกำรสอบทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. ปัจจัยด้ำนกำรเงิน นักศึกษำส่วนใหญ่มีปัญหำทำงกำรเงินซึ่งถูกจ ำหน่ำยตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยเป็นปัจจัยที่

จ ำนวนนักศึกษำมำกที่สุด เนื่องจำก ครอบครัวไม่สำมำรถสนับสนุนด้ำนกำรเงินได้ นักศึกษำจ ำเป็นต้องท ำงำนพิเศษนอกเวลำ หรือ

กลำงคืน ซึ่งท ำให้นักศึกษำเกิดควำมเหนื่อยล้ำไม่พร้อมในกำรเรียน ไม่ส่งงำนตำมก ำหนด เรียนไม่ทันเพื่อนส่งผลกระทบต่อกำรเรียน 

4. ปัจจัยด้ำนระเบียบกำรวัดผลของมหำวิทยำลัย ซึ่งนักศึกษำถูกจ ำหน่ำยโดยระเบียบกำรวัดผล 

 ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่ำวได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำที่สำมำรถ

ตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำในควำมดูแลและส่งข้อควำมเรียกพบนักศึกษำในกรณีที่เข้ำข่ำยมีควำมเสี่ยงต่อกำรจบกำรศึกษำ

ล่ำช้ำ นอกเหนือจำกกำรพบปะเพื่อให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในทุกภำคเรียนอย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 2 ครั้งอีกท้ังในปัจจุบันอำจำรย์ที่

ปรึกษำยังมีช่องทำงกำรติดต่อกับนักศึกษำที่หลำกหลำยผ่ำนโซเชียลมีเดียต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

• คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 2.1)  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
1. จ ำนวนบัณฑติที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสตูรนี้ท้ังหมด   39 

2. จ ำนวนบัณฑติในหลักสูตรทีไ่ดร้ับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑติ  12 

3. ร้อยละของบณัฑิตทไีด้รับจำกกำรประเมินผู้ใช้บัณฑติต่อจ ำนวนบณัฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 30 

4. ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติ(คะแนนเต็ม 25) 24 

5. ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 4.80 
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• การประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์สกอ. 

(ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิต) 

ต้ังต้ัง 

ตัวหาร 
 

ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
มำกกว่ำ 3.51 

24 
4.80 4.80 

5 

 

 

• ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) 

 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมด 39 100 
จ ำนวนบัณฑติที่ตอบแบบส ำรวจ 39 100 
จ ำนวนบัณฑติที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอำชีพอิสระ) 

- ตรงสำขำท่ีเรียน  

- ไม่ตรงสำขำท่ีเรียน  

                  6 
 
 

 

15.38 

จ ำนวนบัณฑติที่ประกอบอำชีพอิสระ 24 61.55 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 3 7.69 
จ ำนวนบัณฑติที่ศึกษำต่อ 6 15.38 
จ ำนวนบัณฑติที่อุปสมบท 0 0 
จ ำนวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหำร 0 0 
จ ำนวนบัณฑติที่ไมม่ีงำนท ำ 0 0 

 

 
กำรวิเครำะห์ผลที่ได้ 

จำกผลกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
โรงแรม พบว่ำนักศึกษำมีงำนท ำทั้งสิ้น 39 คน ร้อยละ 100 โดยบัณฑิตทั้งหมดได้ท ำงำนในสถำนประกอบกำรที่ตรงกับสำขำวิชำที่
เรียน  โรงแรมที่พัก ร้ำนอำหำร และบริษัททัวร์ ซึ่งส่วนเป็นผลมำจำกกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำและได้รับกำรจ้ำงงำน
ต่อเนื่องภำยหลังจำกจบกำรศึกษำ โดยส่วนใหญ่นักศึกษำเลือกที่จะท ำงำนในโรงแรมภำยในจังหวัดเชียงรำยและต่ำงจังหวัด 
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การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์
สกอ. 

 
ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ป ริ ญ ญ ำ ต รี ที่ ไ ด้ ง ำ น ท ำห รื อ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

3.00 
39 
39 

 

X 100 100 5 

 

 

• การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  

- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/ด ำเนินงำน  

- มีกำรประเมินกระบวนกำร  

- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   

- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
กำรรับนักศึกษำ 
- หลักสูตรมีกำรก ำหนด ก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำเรียนโดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำส ำหรับหลักสูตร ศศ.บ. 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี 
โดยมีคุณสมบัติส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำด้ำนกำรโรงแรมหรือที่
เกี่ยวข้อง  
- ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำที่สำมำรถรับเข้ำเรียนได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ จ ำนวนตำมเล่ม มคอ.
2 คือ 60 คน รับจริงโดยกำรแจ้งยืนยันจ ำนวนต่อมหำวิทยำลัยคือ 60 คน แต่เนื่องจำกเป็น
สำขำที่มีจ ำนวนผู้สนใจสมัครมำกกว่ำที่ก ำหนด คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรจึงมีมติให้รับ
เพิ่มตำมจ ำนวนที่สมัครคือ 73 คน มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรดูแลเฉลี่ยอำจำรย์ 1 ท่ำน ต่อ
นักศึกษำ 25 คน  
- แจ้งข้อมูลคุณสมบัติและจ ำนวนของนักศึกษำที่สำมำรถรับเข้ำเรียนได้กลับไปยังส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (หน่วยรับนักศึกษำใหม่) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด โดย

3.1-1 ประกำศรับนักศึกษำสื่อ
ประชำสมัพันธ์กำรรับสมัคร และ
ส ำเนำหน้ำเว็บไซต์คณะที่มีกำร
ประชำสมัพันธ์นักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 และระเบยีบกำร
รับสมคัรและเกณฑ์กำรคัดเลือก
นักศึกษำ 
3.1-2 ปฏิทินวิชำกำรปีกำรศึกษำ
2562 
3.1-3 ประกำศรำยช่ือผู้ผำ่นกำร
คัดเลือก 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
พิจำรณำข้อมูลสัดส่วนอัตรำอำจำรย์ต่อจ ำนวนนักศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และจ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ประกอบกำรพิจำรณำ 
เพื่อให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
สำมำรถรับนักศึกษำคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรมีกำรประชุมร่วมกัน เพื่อพิจำรณำถึง
เป้ำหมำยของกำรรับนักศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ (จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำในแต่ละ
ปีกำรศึกษำ) และคุณภำพ เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรรับนักศึกษำ ซึ่งได้น ำผลลัพธ์ของ
กระบวนกำรรับนักศึกษำ ในปี 2561 มำทบทวนกระบวนกำรรับนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้นซึ่งพบว่ำ ในปี 2562  คณะกรรมกำรหลักสูตร ควรเพิ่มกระบวนกำรในกำร
ประชำสัมพันธ์ต่อสถำบันกำรศึกษำเป้ำหมำยเพิ่มมำกขึ้น เพื่อเพิ่มจ ำนวนผู้สมัคร และกำร
ก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำเข้ำเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำควรน ำสัดส่วนมำตรฐำนอำจำรย์ต่อ
นักศึกษำตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำมำเป็นเกณฑ์ส ำคัญ ในกำรก ำหนด 
จ ำนวนรับ นักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินของคณะกรรมกำรหลักสูตร  จึงต้องกำร
วิเครำะห์หำสำเหตุเพื่อหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรดำ้นกำรตลำดที่เหมำะสม 
(หลักฐำนท่ี 3.1-1-5) 
ในปี 2562 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโรงแรม คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร
ได้มีกำรประชุมก่อนกำรรับนักศึกษำโดยพิจำรณำถึงมีกำรปรับกระบวนกำรรับนักศึกษำดังนี้ 
- เป้ำหมำยของกำรรับนักศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ (จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำในแต่
ละปีกำรศึกษำ) และคุณภำพ (กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำได้แก่ คุณวุฒิ สติปัญญำ 
บุคลิกภำพ ควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียนในหลักสูตร) ก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำ 
จ ำนวนที่รับนักศึกษำ 
- กระบวนกำรรับนักศึกษำในปี 2562  
- กำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดต่อโรงเรียนกลุ่ม เป้ำหมำย และกำร
ประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนรัฐและเอกชน 
หลังจำกกำรประชุม คณะกรรมกำรหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรในกระบวนกำรรับนักศึกษำ ในปี 
2562 ดังนี ้
ซึ่งได้มีกำรท ำงำนร่วมกับส ำนักวิชำ ฯ และหน่วยรับนักศึกษำดังนี้ 
1. ประกำศรับสมัครนักศึกษำ (ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย) 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษำตำมมคอ.2 และประกำศมหำวิทยำลัย 
3. คัดเลือกนักศึกษำตำมเกณฑ์กำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
4. ประกำศรำยชื่อนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกผ่ำน เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
5. รำยงำนตัวและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
สรุปผลในปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำ ทั้งหมด 73 คน นักศึกษำทุกคนมี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรและมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ซึ่งเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ
จ ำนวนนักศึกษำเป้ำหมำยตำมแผนกำรรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ที่ก ำหนดจ ำนวน
นักศึกษำ 60 คน ตำมมคอ.2  
 

3.1-4 รวม กฎกระทรวง ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ 
และมติคณะกรรมกำรอดุมศึกษำที่
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ/์แนวทำง 
และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง 
เมษำยน 2554 ถึง กรกฎำคม 
2556 
3.1-5  รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อใน
หลักสตูรกำรโรงแรม  
(อ.เชียงแสน - แม่สำย) 
3.1-6 ส ำเนำบันทึกกำรลงนำม
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ
โรงแรม เวยีงอินทร์ ริเวิอรไ์ซต์ 
เชียงรำย, โรงแรมเครือเครือแมริ
ออท ประเทศไทย, โรงแรม เดอะ 
ริเวอร์รี บำย กะตะธำนี เชียงรำย
,บริษัท สิงห์ ปำร์ค เชียงรำย 
จ ำกัด, House of hospitality 
Bangkok Thaialnd (HOH) และ 
โรงแรม แกรนด์ วิสตำ้ เชียงรำย 
3.1-7  รูปภำพประกอบกิจกรรม
กำรออกบูธประชำสมัพันธ์ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยวงำน”เปิดเฮือน
สำมัคคี เทคโนโลยีก้ำวหน้ำ 
วิชำกำรก้ำวไกลในศตวรรษที่ 21” 
ณ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม อ.
เมือง จ.เชียงรำย 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
หลักสูตร ได้มีกำรจัดกำรในกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำใหม่ ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดที่
หลำกหลำยเพิ่มขึ้น  
1. กำรน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ เช่น กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึก
ปฏิบัติ กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับกำรเรียน (Work Integrated Learning Program: WIL) 
ซึ่งนักศึกษำได้โอกำสในกำรเตรียมตัวฝึกปฏิบัติงำนโรงแรมก่อนฝึกงำน 150 ช่ัวโมงและกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น    
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยมีกำรบันทึกควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือกับ
(MOU) สถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (หลักฐำนที่ 3.1-7) 
3. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับกรมจัดหำงำน 
จังหวัดเชียงรำย จัดงำนหำงำนให้ค ำแนะน ำด้ำนอำชีพและกำรศึกษำ 
4. กำรประชำสัมพันธ์รับนักศึกษำ ได้แก่ 1) กำรออกบูธประชำสัมพันธ์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว
งำน”เปิดเฮือนสำมัคคี เทคโนโลยีก้ำวหน้ำ วิชำกำรก้ำวไกลในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียน
สำมัคคีวิทยำคม อ.เมือง จ.เชียงรำย เพื่อแนะน ำสถำนกำรศึกษำหลังจบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 2) โรดโชว์ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำของโปรแกรม
วิชำกำรโรงแรม ณ โรงเรียนแม่สำยประสิทธ์ศำสตร ์อ.แม่สำย และโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 3) โครงกำร School bus ประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำร่วมกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ณ โรงเรียนเทศบำล 6 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด อ.
เมือง จ.เชียงรำย และโรงเรียนเชียงของวิทยำคม อ.เชียงของ จ.เชียงรำย (หลักฐำนท่ี 3.1-8) 
5.กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนักวิชำ และได้น ำรถปฏิบัติกำรเคลื่อนที่กำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรมและกำรบริกำรไปประชำสมัพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรยีนมัธยม เชียงรำย 
คือ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม อ.เมอืง จ.เชียงรำย (หลักฐำนท่ี 3.1-8) 
     ในปีกำรศึกษำ2562  ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดเลือกไว้ตำมกลไกเดิมของ
มหำวิทยำลัยและให้เพิ่มกระบวนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้มำกขึ้น โดย โดยจัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์เพื่อกำรศึกษำต่อ ซึ่งผลจำกกำรท ำประชำสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งปรับปรุงใน
กระบวนกำรรับนักศึกษำจำกปี 2561 พบว่ำมีนักศึกษำ จ ำนวน 91 คน ในปี2562 จ ำนวน 73
คน จ ำนวนนักศึกษำ ลดลง พบว่ำในกำรประชำสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวดั
เชียงรำยและจังหวัดใกล้เคียงยังมีควำมต้องกำรให้ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว หลักสูตรกำร
โรงแรม ท ำกำรประชำสัมพันธ์ก่อนที่นักศึกษำจะสมัครเรียนเพิ่มเติม อีกทั้งยังพบว่ำข้อมูลใน
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆของมหำวิทยำลัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยจำกผลกำรรับ 
ประกอบกับ จ ำนวนประชำกรในช่วงวัยทำงกำรศึกษำมีจ ำนวนลดลง ตำมอัตรำส่วนประชำกร
ในประเทศ ซึ่งในปี 2562 โปรแกรมวิชำกำรโรงแรมได้ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรโดยก ำหนด
จ ำนวนรับนักศึกษำ 60 คน จ ำนวนที่นักศึกษำสมัครจึงเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
     นอกจำกนี้คณะกรรมกำรหลักสูตรได้ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนกำรรับนักศึกษำ และ
ปรับปรุงเพือ่ให้เกิดประสิทธิภำพ ในปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งคณะกรรมกำรหลักสูตรได้มีมติในที่
ประชุมว่ำ 
1.  ควรก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำมำกกว่ำจ ำนวนนักศึกษำเป้ำหมำยแต่ไม่เกิน 60 คน ตำม
อัตรำส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำเต็มเวลำ เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ  
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2 เพิ่มช่องทำงในกำรกระบวนกำรในกำรรับนักศึกษำร่วมกันกับมหำวิทยำลัยอื่นๆและองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้นักศึกษำตรงตำมเป้ำหมำยทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
3. กำรประชำสัมพันธ์โดยใช้รถปฏิบัติกำรเคลื่อนที่ของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพิ่มจ ำนวน
โรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดใกล้เคียง 
4.กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ทั้งร่วมกับมหำวิทยำลัยและส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดใกล้เคียง 
5. คุณสมบัติของนักศึกษำทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ ยังคงใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดิมทั้งนี้ทำง
หลักสูตรฯขอเพิ่มกระบวนในกำรคัดเลือกนักศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์ โดยมุ่งเน้นเพื่อคัดเลือก
นักศึกษำที่มีเจตคติที่ดีส ำหรับกำรผู้ให้บริกำร บุคลิกภำพเพื่อให้สอดคล้องคุณสมบัติของ
บัณฑิต 
6. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ำยทำงกำรวิชำกำร และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพิ่ม
มำกขึ้น ทั้งนี้ค ำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยและกำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดีให้กับโปรแกรมวิชำกำร
โรงแรม ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำกำรศึกษำ ของหลักสูตรกำรโรงแรม ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประชุมเพื่อด ำเนินกำรวำงแผนกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
2. หลักสูตรวิชำกำรโรงแรมด ำเนินกำรตำมแผนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
3.คณะกรรมกำรหลักสูตรประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ และทบทวน
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ และด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป 
     ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวในแต่ละปีจะมีควำมหลำกหลำยของกิจกรรม เนื่องจำกได้มีกำรทบทวนกระบวนกำร
ดังกล่ำวในทุกปีกำรศึกษำ และน ำผลที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำศึกษำให้แก่นกัศึกษำใหม่ของหลักสูตร ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด เช่น  
       ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในแต่ปี
กำรศึกษำเพื่อแนะน ำมหำวิทยำลัยและแจ้งข้อมูลที่ส ำคัญให้กับนักศึกษำทรำบในส่วนของ
หลักสูตรได้ร่วมด ำเนินกำรกับส ำนักวิชำฯ ดังนี้ 
           - จัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำสำขำวิชำกำรโรงแรมเพื่อให้ข้อมูลที่ส ำคัญให้กับ
นักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำศึกษำ เช่น รำยละเอียดหลักสูตรและแผนกำร
เรียน กำรแนะแนวกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย ระเบียบกำรแต่งกำยของส ำนักวิชำฯ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ วิธีกำรลงทะเบียนในระบบ Free enrollment  
และกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้แก่นักศึกษำเพื่อพัฒนำให้นักศึกษำมีคุณสมบัติในกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
บัณฑิตสำขำกำรโรงแรมทั้งนี้กิจกรรมในกำรอบรมเป็นทักษะที่นักศึกษำขำดควำมพร้อมใน

3.1-8 รำยงำนกำรประชุม
โปรแกรมวิชำกำรบรหิำรโรงแรม 
ครั้งท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 1/2562 
3.1-9 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรปฐมนเิทศนักศึกษำ
ใหม ่2562  
3.1-10 รำยงำนผล กิจกรรมปรับ
พื้นฐำนควำมรู้นักศึกษำใหม่       
ปีกำรศึกษำ 2562 
3.1-11 รูปภำพประกอบกิจกรรม
เสรมิสร้ำงปลูกฝังวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น กิจกรรมไหว้สำแม่
ฟ้ำหลวง และบำยศรสีู่ขวัญ เป็น
ต้น 
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กำรด้ำนต่ำงๆ โดยทำงหลักสูตรได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติของนักศึกษำที่เข้ำเรียนในปี 2562
โดยได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ (หลักฐำนท่ี3.1-10) 
- กิจกรรม ปรับพื้นฐำนควำมรู้ให้กับนักศึกษำใหม่ประกอบด้วย 
1. กำรอบรมพื้นฐำนภำษำอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษให้ผู้เรียน (หลักฐำนที่3.1-11) 
2.กิจกรรมเสรมิสร้ำงปลูกฝังวินัยคณุธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมไหว้สำแม่ฟ้ำหลวง 
กิจกรรมบำยศรสีู่ขวัญ เป็นต้น (หลักฐำนท่ี3.1-12) 
4.กิจกรรม ทักษะกำรคิดวิเครำะหแ์ละเชื่อมโยงข้อมูล 
ทำงโปรแกรมวิชำกำรโรงแรมได้ด ำเนินกำรเมื่อมีกำรทบทวนกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำศึกษำหลังจำกจดักิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมพบว่ำนักศกึษำมีข้อเสนอแนะในกำร
อบรมภำษำอังกฤษเรื่องต้องกำรฝกึกำรสนทนำกับชำวต่ำงชำติ ทำงโปรแกรมวิชำกำรโรงแรม
มีควำมร่วมมือกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษำต่ำงชำติที่มีโครงกำรแลกเปลี่ยนกับมหำวิทยำลัยเข้ำมำร่วมท ำกิจกรรมกับนักศึกษำ
และฝึกกำรสนทนำกับนักศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำในปี 2562 อีกทั้งในปี 
2562 ทำงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โปรแกรมวิชำกำรโรงแรม จึงได้วำงแผนโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในปีกำรศกึษำ 2562 โดยวำงแผนว่ำจะมีกำรอบรมและชี้แจง
รำยละเอียดทั้งในระดับส ำนักและระดับหลักสตูร และกิจกรรมต่ำงๆ เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ 
ดังแผนภำพข้ำงล่ำงนี ้
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ  3 3 3 
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• การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2) 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีระบบ มีกลไก  

- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/ด ำเนินงำน  

- มีกำรประเมินกระบวนกำร  

- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   

- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรฯ ได้มีกำรจัดระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวทำงกำรศึกษำให้แก่
นักศึกษำโดยมีกระบวนกำรในกำรควบคุมและดูและให้ค ำปรึกษำวิชำกำร วิชำชีพ และแนะ
แนวแก่นักศึกษำ ดังต่อไปนี ้
1. พัฒนำอำจำรย์ประจ ำให้มีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
2. เสนอรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำในกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อให้
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ (หลักฐำนที ่3.2-1, 3.2-2) 
3. ก ำหนดบทบำทและหน้ำท่ีของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
4. ติดตำม ควบคุมดูแล กระบวนกำรท ำหน้ำท่ีของอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ (หลักฐำน
ที ่3.2-3) 
5. ประเมินผลกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำของคณำจำรย์โดยประธำนโปรแกรมวิชำและ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
     เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนโดยได้เสนอ
ช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยใช้เกณฑ์อำจำรย์ 1 ท่ำน สำมำรถเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ไม่เกิน 2 หมู่เรียน เพื่อให้กำรให้ค ำปรึกษำเกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดย
จัดท ำเป็นค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
     อำจำรย์ที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้วจะปฏิบัติหน้ำที่ตำมรูปแบบ 
วิธีกำรและกระบวนกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและส ำนักวิชำได้ก ำหนดไว้ โดย
ก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องพบปะกับนักศึกษำอย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 2 ครั้ง และให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำเก็บข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อประเมินผลกำรท ำงำน  อย่ำงไรก็ตำม จำก
กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำพบว่ำ 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ พบปัญหำที่หลักสูตรรำยงำนผลมำได้แก่ 
กำรไม่สำมำรถพบปะนักศึกษำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำก 
1. นักศึกษำและอำจำรย์มีเวลำว่ำงไม่ตรงกัน 

3.2-1  รำยช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย 
3.2-2 รำยงำนประชุมแต่งตั้ ง
อำจำรย์ที่ปรึกษำของหลักสูตร 
3.2-3 หลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำ
ข อ ง อ ำ จ ำ ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ ำ แ ล ะ
ตำรำง เวลำให้ค ำปรึกษำของ
อำจำรย์ในโปรแกรมกำรโรงแรม 
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2. นักศึกษำที่มีอำจำรย์ที่ปรึกษำคนเดียวกัน ลงทะเบียนเรียนวิชำไม่เหมือนกัน เนื่องจำกเป็น
กำรลงทะเบียนแบบอิสระ ท ำให้เวลำว่ำงของนักศึกษำไม่ตรงกัน ท ำให้อำจำรย์ไม่สำมำรถนัด
พบเจอกับนักศึกษำที่ปรึกษำท้ังหมดพร้อมกันได้ 
3. ปัญหำเรื่องสถำนที่ที่จะใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำกับนักศึกษำ เนื่องจำกมีจ ำนวนนักศึกษำต่อ
อำจำรย์มีจ ำนวนมำก ไม่สำมำรถหำห้องเรียนที่จะใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำพร้อมกันทั้งหมดได้  
อีกทั้งห้องที่จะใช้ก็ไม่ว่ำง มีตำรำงกำรใช้เต็มเสมอ  
     เมื่อคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้รับข้อมูลดงักล่ำว จึงได้มีกำรทบทวนกระบวนกำรใน
กำรควบคุมกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรีใหม่ 
และได้มีกำรปรับหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์โดยมีกำรปรับกระบวนกำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2562 คือ  
     กำรเพิ่มกำรให้ค ำปรึกษำท่ีไม่เป็นทำงกำรเพิ่มเติม โดยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ เช่น 
กำรใช้สื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสพูดคุย 
ปรึกษำ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำได้มำกยิ่งขึ้น กำรเพิ่มกำรให้ค ำปรึกษำที่ไม่เป็นทำงกำรเพิ่มเติม 
โดยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ เช่น กำรใช้สื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสพูดคุย ปรึกษำ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำได้มำกยิ่งขึ้นพร้อม
ทั้งกำรท ำตำรำงเวลำว่ำงของอำจำรย์ติดไว้หน้ำห้องท ำงำนของอำจำรย์เพื่อให้นักศึกษำทรำบ
ตำรำงและนัดพบอำจำรย์อีกทั้งในระบบของมหำวิยำลัยได้จัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อให้
นักศึกษำสำมำรถรู้ข้อมูลตำรำงกำรสอนของอำจำรย์ผ่ำนระบบของส่งเสริมวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย พร้อมกันนี้ยังสำมำรถบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อเป็น
ข้อมูลของกำรให้ค ำปรึกษำผ่ำนระบบออนไลน์  ทั้งนี้หลักสูตรฯมีกำรควบคุมกำรดูแลให้
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว
โดยมีระบบและกลไกดังแผนภำพ  



27 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มีวำงแผนในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของส ำนักวิชำและ
มหำวิทยำลัยเป็นหลักกำรในกำรก ำหนดกิจกรรมและโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
       1. ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในกำรก ำหนดกิจกรรมและโครงกำร 
        2. พัฒนำแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
        3. ขออนุมัติแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำร
เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำกคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
        4. คณะกรรมกำรบริหำรคณะ พิจำรณำแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดท ำเป็นส่วน
หนึ่งของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 
         5. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ำเนินกำรโครงกำร ติดตำม ตรวจสอบ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรตำมแผนกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
         6. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อน ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 

3.2-4 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่
พักนักท่องเที่ยวรำคำประหยัด
(Hostel) 
3.2-5 ส ำเนำค ำสั่งมหำวิทยำลัยไป
รำชกำรต่ำงประเทศ Guilin 
Institute of Information 
Technology เมืองกุ้ยหลิน 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
3.2-6 ส ำเนำค ำสั่งมหำวิทยำลัยไป
รำชกำรต่ำงประเทศ Shandong 
Institute Commerce 
Technology เมืองจี่หนำน 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
3.2-7 รูปภำพประกอบกิจกรรม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรท ำขนม
อบและขนมไทย 
3.2-8 ส ำเนำประกำศผลกำร
คัดเลือกนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร
แลกเปลีย่นนักศึกษำเพื่อฝึก
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         7. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรกำร
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     โดยกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก 1. กลุ่มวิชำหลัก 2. กลุ่มทักษะชีวิตและ
อำชีพ 3. กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 4. กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
โดยในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำแต่ละช้ันปีของหลักสูตรได้พิจำรณำจำกทักษะที่ควร
พัฒนำของนักศึกษำและสอดคล้องกับแผนกำรเรียนของนักศึกษำซึ่งที่ได้พบปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมส ำหรับนักศึกษำในกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
รำยวิชำเรียนในปี 2562  ดังนั้นทำงหลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรมที่สำมำรถบูรณำกำรกับรำยวิชำ
เรียน และกำรวำงแผนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ ทั้งนี้ในกำรก ำหนดกิจกรรมต้อง
ค ำนึงถึงงบประมำณที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัย ซึ่งประกอบด้วย 

1) กิจกรรมทีด่ ำเนินกำรเพื่อพัฒนำศกัยภำพนักศึกษำให้มีควำมเป็นเลศิด้ำนกำรผลติ
บัณฑิตในศำสตร์เฉพำะ (ดำ้นกำรโรงแรม) ประกอบด้วย กิจกรรมโครงกำรกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวรำคำประหยัด (Hostel) กำรน ำนักศึกษำช้ันปีท่ี4 
ออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ณ สถำนประกอบกำรโรงแรมในต่างประเทศ Amari 
Yangsuo Guilin Hotel, Shangri-la Guilin Hotel เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครอง
ตนเองกวำงซี, โรงแรม Jinan Intercontinental City Center Hotel และJinan 
Inzone Royal Plaza Hotel นครจี่หนำน มณฑลซำนตง สำธำรณรัฐประชำชนจีน  

2) กิจกรรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำรท ำขนมอบและขนมไทย  
3) โครงกำรแลกเปลียนนักศึกษำเพื่อฝึกประสบกำรณ์ท ำงำนร่วมกันกับมหำวิทยำลยัใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-TVET Project)  
4) กิจกรรมเชิงบูรณำกำรในรำยวิชำของนักศึกษำช้ันปีท่ี2และ3 งำน Gala Dinner Ma 

Maison A L Hotel เพื่อแสดงศักยภำพ ควำมสำมำรถ และทักษะวชิำชีพด้ำนกำร
โรงแรม และกำรบริกำร  โดยเป็นกำรบูรณำกำรของรำยวิชำกำรจัดกำรงำนเลี้ยง 
บำร์และเครื่องดืม่ กลยุทธกำรจัดกำรส ำหรับธุรกิจโรงแรม กำรวำงแผนและพัฒนำ
ธุรกิจโรงแรม และกำรจดักำรโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 

5) กิจกรรมกำรประกวดแผนกำรท่องเที่ยว”แอ่วสิงห์ปำร์คเชียงรำยม่วนใจ๋” (หลักฐำน
ที ่3.3-4-10) 

2. กิจกรรมรำยปีและรำยไตรมำส ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้ำงทศันคติท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม คือ วันกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมไทย แหเ่ทียนพรรษำ ลอยกระทง เป็นต้น
(หลักฐำนท่ี 3.2-11-13) 
 
 
 
 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนร่วมกันกับ
มหำวิทยำลยัในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEA-TVET Project) 
3.2-9 ส ำเนำบันทึกข้อควำมเรียน
เชิญร่วม Gala Dinner Ma 
Maison A L Hotel และรปูภำพ
ประกอบกิจกรรม 
3.2-10 รูปภำพประกอบกิจกรรม
ประกวดแผนกำรท่องเที่ยว”แอ่ว
สิงห์ปำร์คเชียงรำยม่วนใจ”๋ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมวัน
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมไทย 
3.2-11 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมวันกำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรมไทย 
3.2-12 รูปภำพประกอบกิจกรรม
แห่เทียนพรรษำ ประจ ำปี 2562 
3.2-13 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม วันลอยกระทง ประจ ำปี
2562 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ตำรำงแสดงกิจกรรมของกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตำมกลุ่มทักษะและนักศึกษำแต่ละชั้นป ี

นักศึกษำชั้นปีที ่ ทักษะกลุ่ม 1 ทักษะกลุ่ม 2 ทักษะกลุ่ม 3 ทักษะกลุ่ม 4 
นักศึกษำชั้นปีที่1  
เข้ำเรียนปี 2562 

-  กิจกรรมกำร
เป็น
ผู้ประกอบกำรที่
พักนักท่องเที่ยว
รำคำประหยัด 
(Hostel) 
 
 

- กิจกรรมกำร
เป็น
ผู้ประกอบกำร
ที่พัก
นักท่องเที่ยว
รำคำประหยัด 
(Hostel) 
- กิจกรรมเชิง
บูรณำกำรใน
รำยวิชำของ 
งำนGala 
Dinner Ma 
maison A L 
Hotel 

- กิจกรรมกำร
เป็น
ผู้ประกอบกำรที่
พักนักท่องเที่ยว
รำคำประหยัด 
(Hostel) 
 

- กิจกรรมกำร
เป็น
ผู้ประกอบกำรที่
พักนักท่องเที่ยว
รำคำประหยัด 
(Hostel) 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 
เข้ำเรียนปี 2561 

- กิจกรรมใน
รำยวิชำกล
ยุทธกำรจัดกำร
ส ำหรับธุรกจิ
โรงแรม 

- กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำร
ท ำขนมอบ
และขนมไทย 
- กิจกรรมกำร
ท ำ ธุ ร กิ จ
จ ำลอง โฮ มี  
ปัง 
- กิจกรรมเชิง
บูรณำกำรใน
รำยวิ ช ำของ 
ง ำ น Gala 
Dinner Ma 
maison A L 
Hotel 

  

นักศึกษำชั้นปีที่ 3  
เข้ำเรียนปี 2560 

- วิชำกำรเรียนรู้
ในธุรกิจโรงแรม
(WIL2) 
 

- กิ จ ก ร ร ม
ฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติกำรกำร
ท ำ ข น ม อ บ
และขนมไทย 
- กิจกรรมกำร
ท ำ ธุ ร กิ จ
จ ำลอง โฮ มี  
ปัง 

กิจกรรมกำร
ประกวด
แผนกำร
ท่องเที่ยว”แอว่
สิงห์ปำร์คเชียง
รำยม่วนใจ๋” 

กิจกรรมกำร
ประกวดแผนกำร
ท่องเที่ยว”แอว่
สิงห์ปำร์คเชียง
รำยม่วนใจ๋” 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
- กิจกรรมเชิง
บูรณำกำรใน
รำยวิชำของ 
งำนGala 
Dinner Ma 
maison A L 
Hotel 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4  
เข้ำเรียนปี 2559 

- กำรออกฝกึ
ประสบกำร
วิชำชีพ ณ 
สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนและ
ในประเทศ 

- กำรออกฝึก
ป ร ะ ส บ ก ำ ร
วิ ช ำ ชี พ  ณ 
ส ำ ธ ำ ร ณ รั ฐ
ประชำชนจีน
แ ล ะ ใ น
ประเทศ 

  

     ในกำรพัฒนำนักศึกษำของโปรแกรมกำรโรงแรม ผ่ำนหลักสูตรกำรโรงแรม นักศึกษำที่มี
กำรพัฒนำศักยภำพผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงหลักสูตรฯ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และกิจกรรม
ในมหำวิทยำลัย  
     เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ และในกำรจัดท ำงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม หลักสูตรได้มีกำร
ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อด ำเนินกำรทบทวนกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรอบปี
กำรศึกษำ 2562 เพื่อปรับปรุงแผนในปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ กิจกรรมทักษะกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี กลุ่มทักษะที่ 4 สำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่ทำง
หลักสูตรยังขำดกิจกรรมในกำรพัฒนำนักศึกษำ ทำงหลักสูตรฯจึงจะด ำเนินกำรในกำรจัด
กิจกรรมกลุ่มดังกล่ำว โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำให้ครบทุกกลุ่มทักษะและสำมำรถ
บูรณำกำรในรำยวิชำของแผนกำรเรียนแต่ละชั้นปี โดยค ำนึงถึงผลลัพธ์ของกำรจัดกิจกรรม 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.2 กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 

3 4 4 
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• ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3)   

เกณฑ์การประเมิน 
- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี(อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ, อัตรำกำรส ำเร็จ

กำรศึกษำ, ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบรหิำรหลักสตูร, ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ) 

- มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึน้ในทุกเรื่อง (อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ, อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ, ควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำต่อกำรบริหำรหลักสตูร, ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ) 

- มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีโดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถำบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมกำรผูต้รวจประเมินสำมำรถให้เหตผุลอธิบำยว่ำเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีโดดเด่นอย่ำงแท้จริง 

หมายเหตุ 
1. กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกระบวนที่ด ำเนินกำรให้กับ

นักศึกษำตำมกิจกรรมในตัวบ่งช้ี 3.1 และ 3.2 
2. อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ คิดจำกจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ ำนวนนักศึกษำที่ออกทุกกรณีนับถึง

สิ้นปีกำรศึกษำที่ประเมิน ยกเว้นกำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ คิดเป็นร้อย
ละของจ ำนวนที่รับเข้ำในแต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 

 
ตารางค านวณอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
 

จ านวน
รับเข้า 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

(2) 

จ านวนที่
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 
(2) X 100 

   (1) 

อัตราการคงอยู่ 
 (1) - (3) X 100 

       (1) 
2560 2561 2562 

2555 94 1 - 1 47 2.13 50 

2557 112 - 3 1 40 3.57 64.28 

2558 114 - 39 18 37 50 67.54 

2559 116  - 19 38 49.14 67.24 
2560 98   - 34 - 65.31 
2561 91    30 - 67.03 
2562 73    11 - 84.93 
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ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

อัตราการคงอยู ่
จำกอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำในช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 มีแนวโน้มลดลง 
โดยเฉพำะอัตรำกำรจ ำหน่ำยตำมเกณฑ์วัดผลของนักศึกษำในช้ันปีที่ 1 ค่อนข้ำงสูง ทั้งนี้
เนื่องจำกนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 ยังไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับระบบกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
จึงท ำให้ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด อีกทั้งยังมีกำรลำออกเนื่องจำก
ต้องกำรเปลี่ยนสำขำที่เรียนและเปลี่ยนสถำนศึกษำอีกด้วย 
 

 

การส าเร็จการศึกษา 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริหำรโรงแรมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งสิ้น 35 คน โดย
แบ่งเป็นนักศึกษำรหัส 58 จ ำนวน 17 คน ซึ่งเป็นนักศึกษำตกค้ำงจำกปีกำรศึกษำ 2561 และนักศึกษำรหัส 58 จ ำนวน 18 คน ซึ่ง
เป็นนักศึกษำตกค้ำงจำกปีกำรศึกษำ 2560 
นักศึกษำเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ จ ำนวนที่จบกำรศึกษำปี 2562 คิดเป็นร้อยละของ

นักศึกษำท่ีเข้ำเรียน 
2555 1 2.13 
2557 1 3.57 
2558 18 15.79 
2559 17 16.46 

 
 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
จำกกำรด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษำต่อหลักสตูร  
(ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล) พบว่ำ ตั้งแต่ปกีำรศึกษำ 2558 -2562 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษำอยู่ในระดับดีอย่ำงต่อเนื่องและในปี
2562 และมีแนวโน้มมีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
 
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 

4.49 4.43 4.45 4.59 
 
      โดยข้อเสนอแนะในเรื่องกำรสอนปฏิบัตมิำกกว่ำทฤษฏีกำรจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำร และ
ต้องกำรให้มีปฏิบตัิกำรเกีย่วกับวิชำชีทำงด้ำนกำรโรงแรมเพื่อให้นักศกึษำมีควำมเข้ำใจเนื้อหำ
ในรำยวิชำมำกยิ่งข้ึน 
1. นักศึกษำมีควำมต้องกำรให้มีกำรเรยีนกำรสอนมำกกว่ำกำรฝึกงำนและควรลดกำรฝึกงำน
(WIL1และ2) ลง เพื่อจะไดม้ีเวลำเรียนในห้องมำกขึ้น 
2. อำจำรย์ควรเพิม่กำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรปฏิบัตจิำกงำนจริงเพือ่ให้เข้ำใจบทเรียนมำก

ยิ่งข้ึน 

3. ควรเพิ่มทักษะในกำรใช้ภำษำองักฤษและภำที่3เพื่อกำรสื่อสำรให้กับนักศึกษำ 

3.3-1 แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บัณฑิตและภำวะกำรมี
งำนท ำของบัณฑิตหลักสูตรกำร
บริหำรโรงแรม ส ำนักวิชำกำร
ท่อง เที่ ย วประจ ำปี กำรศึกษำ 
2562 
3.3-2 รำยงำนผลควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำต่อหลักสูตรประจ ำปี 
2562 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
4. ควรเน้นกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีเพื่อให้สำมำรถมองเห็นภำพในกำรเรยีนและกำร

ท ำงำนในอนำคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ในกำรทำงหลักสูตรฯได้จัดท ำแผนของกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำดังกล่ำว เพื่อ

ใช้ในปีกำรศึกษำ 2563 ของหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 3 3 3 
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หมวดที่ 4  
ข้อมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี

การศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F PD S ลงทะเบียน สอบผ่าน 
HA2301 กำรจัดกำรงำน
บริกำรส่วนหน้ำ AA 

1/2562 
4 2 8 7 6 4 1 0 

0 0 
32 32 

HA2301 กำรจัดกำรงำน
บริกำรส่วนหน้ำ AB 

1/2562 
8 7 9 3 4 2 0 0 

0 0 
34 33 

SOTH3102 ภำษำอังกฤษเพื่อ
งำนโรงแรม 1 AA 

1/2562 
1 1 2 0 0 0 0 0 

0 0 
6 4 

TR2413 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 3 
AA 

1/2562 

1 10 13 8 6 1 2 2 

0 0 

43 41 

TR2413 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 3 
AB 

1/2562 

2 2 2 3 2 4 0 0 

0 0 

15 15 

SOTH1002 เทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อธุรกิจโรงแรม AA 

1/2562 
14 6 8 12 8 11 5 5 

0 0 
69 69 

HA4605 กำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นต้น
AB 

1/2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 

11 11 

TR2101 จิตวิทยำกำรบริกำร
AA 

1/2562 
0 0 3 2 3 1 1 0 

0 0 
10 10 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 5 
AA 

1/2562 

3 5 5 1 9 6 7 0 

0 0 

36 36 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 5 
AB 

1/2562 

7 4 5 8 5 5 7 0 

0 0 

41 41 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F PD S ลงทะเบียน สอบผ่าน 

SOTH3110 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับธรุกิจโรงแรม 1 AA 

1/2562 
1 0 1 2 0 0 0 1 

0 0 
6 4 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบคุลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 1 AA 

1/2562 

20 3 8 2 4 4 4 3 

0 0 

48 45 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบคุลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 1 AB 

1/2562 

3 2 3 4 4 0 4 1 

0 0 

21 21 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบคุลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 2 AA 

1/2562 

4 1 3 3 8 11 11 7 

0 0 

48 41 

HA2303 กำรจัดกำรงำน
แม่บ้ำน AA 

1/2562 
3 8 6 7 1 5 0 0 

0 0 
31 30 

HA2303 กำรจัดกำรงำน
แม่บ้ำน AB 

1/2562 
11 8 3 4 0 1 0 0 

0 0 
27 27 

HA2317 กำรจัดกำรที่พักแรม
ที่มีลักษณะเฉพำะ AA 

1/2562 
4 7 11 4 2 2 1 2 

0 0 
33 31 

HA2317 กำรจัดกำรที่พักแรม
ที่มีลักษณะเฉพำะ AB 

1/2562 
0 6 7 4 3 4 3 1 

0 0 
28 27 

HA23071 กำรจัดกำรสปำ AA 1/2562 6 4 8 7 9 1 0 0 0 0 35 35 

HA23071 กำรจัดกำรสปำ AB 1/2562 10 7 10 1 0 0 0 0 0 0 28 28 

HA3206 กำรจัดกำร
นวัตกรรมส ำหรับธุรกิจโรงแรม
AA 

1/2562 
5 4 11 8 4 1 0 1 

0 0 
34 33 

HA3206 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม AB 

1/2562 
9 5 8 3 0 0 0 1 

0 0 
26 25 

HA2314 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรจดักำรครัว AA 

1/2562 
21 2 3 1 1 0 1 0 

0 0 
29 29 

HA2314 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรจดักำรครัว AB 

1/2562 
9 2 2 1 3 1 0 0 

0 0 
18 18 

HA2314 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรจดักำรครัว A C 

1/2562 
13 1 0 1 0 0 0 0 

0 0 
16 15 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F PD S ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัย
ส ำหรับกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร AA 

1/2562 

0 4 3 0 1 0 1 0 

0 0 

9 9 

SOTH1001 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม AA 

1/2562 
2 9 15 9 11 5 8 5 

0 0 
64 59 

HA2304 กำรจัดกำร
ภัตตำคำร AA 

1/2562 
13 8 8 5 6 2 0 0 

 
0 

 
0 

42 42 

HA2304 กำรจัดกำร
ภัตตำคำร AB 

1/2562 
19 11 6 3 3 0 1 0 

0 0 
43 43 

HA3203 กำรตลำดส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม AA 

1/2562 
2 4 2 3 9 7 5 1 

0 0 
33 32 

HA3203 กำรตลำดส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม AB 

1/2562 
6 3 8 7 0 0 0 1 

 
0 

 
0 

25 24 

HA4605 กำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นต้น
AA 

1/2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 
9 9 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร AA 

1/2562 
4 3 3 0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 10 10 

TR4204 กำรบัญชีและกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร AC 

1/2562 
5 10 10 3 2 0 3 2 

 
0 

 
0 35 33 

TR4204 กำรบัญชีและกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร AD 

1/2562 
4 8 6 6 4 1 1 1 

0 0 
31 30 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 6 AA 

1/2562 0 2 4 4 2 5 1 2 
0 0 

21 18 

SOTH2008 กำรบัญชีและ
กำรเงินส ำหรับธุรกิจโรงแรม
AA 

2/2562 2 2 0 0 0 2 0 1 
0 0 

7 6 

SOTH3103 ภำษำอังกฤษเพื่อ
งำนโรงแรม AA 

2/2562 
1 1 2 0 0 0 0 0 

0 0 
4 4 
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 รหัส ชื่อวิชา  ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F PD S ลงทะเบียน สอบผ่าน 

SOTH1005 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม AA 

2/2562 
1 7 11 12 10 4 1 9 

0 0 

60 46 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพ
และกฎหมำยเพื่อกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร AA 

2/2562 

0 2 8 12 7 0 3 0 

0 0 

32 32 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพ
และกฏหมำยเพื่อกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร AB 

2/2562 

0 2 3 4 13 3 4 0 

0 0 

29 29 

SOTH1007 จิตวิทยำบริกำร
และกำรพัฒนำบคุลิกภำพ AA 

2/2562 
1 2 1 2 0 0 0 1 

0 0 
7 6 

SOTH3111 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับธรุกิจโรงแรม 2 AA 

2/2562 
4 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
4 4 

TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม AA 

2/2562 
1 4 13 14 10 5 6 2 

0 0 
55 53 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบคุลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 2 AA 

2/2562 

7 4 7 6 3 1 1 3 

0 0 

32 29 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบคุลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 2 AB 

2/2562 

5 0 4 6 4 4 1 2 

 
0 

 
0 

26 24 

HA3201 กำรวำงแผนและ
พัฒนำธุรกิจโรงแรม AA 

2/2562 
18 10 3 0 3 0 0 1 

 
0 

 
0 

35 34 

HA3201 กำรวำงแผนและ
พัฒนำธุรกิจโรงแรม AB 

2/2562 
24 6 4 0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

34 34 

HA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำร
ส ำหรับธรุกิจโรงแรม AA 
 

2/2562 
49 6 2 0 0 0 0 1 

 
0 

 
0 58 57 

HA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำร
ส ำหรับธรุกิจโรงแรม AC 
 

2/2562 
6 18 12 5 5 6 3 0 

0 0 
56 55 
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 รหัส ชื่อวิชา  ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F PD S ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัย
ส ำหรับกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร AA 

2/2562 

0 0 27 6 0 0 0 1 

0 0 

34 33 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัย
ส ำหรับกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร AA 

2/2562 

0 0 18 6 0 0 0 0 

0 0 

24 24 

HA2302 กำรจัดกำรงำน
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
AA 

2/2562 
5 4 8 8 3 2 2 0 

0 0 

32 32 

HA2302 กำรจัดกำรงำน
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มAB 

2/2562 
1 5 5 3 4 2 1 1 

0 0 
22 21 

HA2305 กำรจัดกำรงำนจดั
เลี้ยง AA 

2/2562 
40 11 8 3 0 0 0 1 

0 0 
63 63 

HA2313 บำร์และเครื่องดื่ม
AA 

2/2562 
18 14 18 5 1 1 0 1 

0 0 
58 57 

SOTH2002 กำรบริกำร
อำหำรและเครื่องดื่ม AA 

2/2562 
3 1 0 0 0 0 0 2 

0 0 
7 6 

TR1104 กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร AA 

2/2562 
2 10 16 8 7 7 3 2 

0 0 

55 53 

HA4606 กำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง
AA 

2/2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 
7 7 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 
AA 
 

2/2562 

2 0 0 4 3 6 15 0 

0 0 

30 30 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 
AB 
 

2/2562 

0 2 1 3 4 0 6 4 

0 0 

20 16 
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 รหัส ชื่อวิชา  ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F PD S ลงทะเบียน สอบผ่าน 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 6 
AA 
 

2/2562 

2 2 6 1 9 4 10 3 

0 0 

37 34 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 6 
AB 

2/2562 

4 3 4 2 9 5 7 1 

0 0 

36 34 

HA4606 กำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง
AB 

2/2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 

12 12 

SOTH3001 กำรจัดกำรที่พัก
แรมสมัยใหม่ AA 

2/2562 
3 1 5 8 12 5 13 12 

0 0 
59 47 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำน
กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร AA 

2/2562 
3 3 7 8 9 1 2 1 

0 0 

34 33 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำน
กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร AB 

2/2562 
6 6 13 6 1 0 1 0 

0 0 

34 33 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร AA 

2/2562 
2 6 14 8 2 0 0 1 

0 0 
33 32 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร AB 

2/2562 
5 4 10 6 0 0 0 0 

0 0 

26 25 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

• สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  

- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/ด ำเนินงำน  

- มีกำรประเมินกระบวนกำร  

- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   

- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร ได้ออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร ได้
ด ำเนินกำรตำมระบบ ดังนี้ 

1. มีระบบกำรออกแบบหลักสูตรให้มคีวำมสอดคล้องตำมกรอบ TQF และ 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ โดยระบบกำรเปิด-ปดิ หลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติ
ของมหำวิทยำลัย  เพื่อพิจำรณำกอ่นเสนอตำมระบบและกลไกของมหำวิทยำลยักำรก ำหนด
ระยะเวลำในกำรน ำเสนอหลักสูตร/รำยวิชำ  

2. มีกลไกกำรด ำเนินงำนตำมระบบ โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำ 
หลักสตูร กรรมกำรวิพำกษ์หลักสตูร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในกำรด ำเนินงำนเพื่อออกแบบ
และพัฒนำน ำหลักสตูร  

3. จัดประชุมให้อำจำรย์ทุกคนที่มสี่วนร่วมในกำรพัฒนำและวิพำกษ์ 
หลักสตูร กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ TQF 
เพื่อใหห้ลักสตูรมมีำตรฐำนตำมเกณฑ ์

4. พัฒนำหลักสตูรภำยใต้ควำมคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศกึษำ  
บัณฑิต ผู้ประกอบกำร คณำจำรย ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญ เป็นต้น 

5. คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรจัดท ำรูปเลม่หลักสูตรใหม่หรือหลักสตูร 
ฉบับปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลยั กรรมกำรสภำมหำวทิยำลัย และ สกอ. เพื่อให้ควำมเหน็ชอบ 

6. มีกำรจัดประชุมอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 
5.1-1 เอกสำรหลักสตูร (มคอ.2) 
5.1-2มคอ.1 
5.1-3  ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำ
กำรโรงแรม 
5.1-4 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพำกษ์หลักสูตร 
5.1-5 บันทึกส่งร่ำงปรับปรุง
หลักสตูรเพื่อพิจำรณำฯ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ของหลักสูตร ร่วมหำรือแนวปฏิบตัิและพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนเปน็ประจ ำอย่ำงน้อยภำค
กำรศึกษำละ 2 ครั้ง และมีกำรควบคุมก ำกับติดตำมกำรจัดท ำมคอ.3 - มคอ.7 ให้เป็นไปตำม
ก ำหนดเวลำ 

7. หลักสตูรมีกำรก ำหนดสำระวิชำทำงทฤษฎี และกำรปฏิบัติที่ช่วยสรำ้งโอกำสในกำร 
พัฒนำควำมรู้ ทักษะผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้
ออกแบบโครงสรำ้งและรำยวิชำของหลักสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2558) ให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยมีกำรก ำหนดรำยวิชำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำ
ตรี สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ.ศ.2553 ทั้งนี้เป็นหลักสตูรใหม่ท่ีพัฒนำขึ้นเพื่อ
เน้นกำรผลิตบณัฑติให้เป็นผู้ทีม่ีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในศำสตรว์ิชำชีพเฉพำะทำงด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรมตำมปรัชญำ คือ มุ่งเน้นกำรพัฒนำบณัฑิตให้เป็นผู้มสีมรรถนะใน
วิชำชีพกำรโรงแรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่ง
ก ำหนดให้อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย หลักสูตรนี้จึงม ี
 
วัตถุประสงคเ์พื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหคุ้ณลักษณะและสมรรถนะวิชำชีพกำรโรงแรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของส ำนักวิชำ มหำวิทยำลัย มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและ 
กำรโรงแรม พ.ศ. 2553  (มคอ.1) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำตดิ้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
2.เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑติที่มีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำร
โรงแรม 
3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจด้ำนกำรโรงแรมได้ 
 
กำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจัดท ำร่ำงหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ
วิพำกษ์หลักสูตร เพื่อให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสตูร เพื่อ
ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนและแกไ้ขรำยละเอียดสำระส ำคญัในหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสตูร ในกำรด ำเนินกำรยกร่ำงหลักสูตรปรับปรุงของคณะกรรมกำร
ปรับปรุงหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรศกึษำและรวมรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ เปรียบเทียบ
กับหลักสตูรคล้ำยกันท่ีด ำเนินกำรโดยสถำบันกำรศึกษำอ่ืนท้ังภำยในประเทศและใน
ต่ำงประเทศ และกำรศึกษำเกณฑม์ำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ำมำประมวลจดัท ำร่ำง
หลักสตูร อำทิต เกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำรใน
อำเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : 
ASEAN MRA on TP) รวมถึงกำรปรับเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบณัฑิตพันธุ์ใหมด่้ำน
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
และบริกำร และกำรรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อกำรปรับปรุง/พัฒนำเนื้อหำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้มีประสิทธิภำพตำมที่ผู้ประกอบกำรต้องกำร ซึ่งรวมถึงกำร
สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรที่รับนักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพว่ำมีควำม
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คิดเห็นอย่ำงไรต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ ทั้งทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ และ
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรใช้ภำษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำกำรโรงแรม 
ได้ก ำหนดแนวทำงไว้ดังน้ี 
1. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ด ำเนินกำรร่วมกันในกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อำทิ เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง รำยงำนกำรวิจัยควำมพึงพอใจคุณภำพบัณฑิตของ
ผู้ใช้บัณฑิต แนวโน้มกำรจ้ำงงำนในตลำดแรงงำน เพื่อน ำมำประกอบกำรศึกษำ วิเครำะห์ สรปุ 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 
2. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ด ำเนินกำรจัดใหม้ีกำรวิพำกษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมกำร
วิพำกษ์หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผูเ้ชี่ยวชำญในวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องและผู้ทรงคณุวุฒิใน
สถำบันอุดมศึกษำ โดยพิจำรณำบริบท 
3. ปรับปรุงร่ำงหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรวิพำกษห์ลักสตูร 
4.เสนอร่ำงหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเพื่อ
พิจำรณำควำมถูกต้องของรูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร 
5. เสนอร่ำงหลักสูตรต่อท่ีประชุมคณบด ี
6. เสนอร่ำงหลักสูตรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีต่อสภำวิชำกำร 
7. เสนอร่ำงหลักสูตรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำวิชำกำรต่อสภำมหำวิทยำลัย 
8.มหำวิทยำลัย เสนอเอกสำรหลักสูตรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) รับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ 
9.เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบและเห็นชอบหลักสตูรแล้ว น ำหลักสตูร
มำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมขั้นตอนของมหำวิทยำลัย 
 
ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบองค์ประกอบและรูปแบบตำมเกณฑ์ TQF 
และ มคอ.1 โดยผู้เช่ียวชำญฝ่ำยมำตรฐำนหลักสูตรจำกส ำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย น ำเสนอต่อสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบ
หลักสูตร ในวันที่ 16 กันยำยน 2558  ผ่ำนสภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร 
ในวันที่ 10 เมษำยน 2562 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับทรำบกำรให้
ควำมเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว ในวันที่ 17พฤษภำคม 2562 และได้เริ่มรับนักศึกษำเข้ำเรียน
และท ำกำรเปิดสอนในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นภำคเรียนแรก 
 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
จำกกำรพูดคุยกับผู้ประกอบกำรเมื่ออำจำรย์ติดตำมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน ข้อเสนอจำก
คณะกรรมกำรภำยนอกเมื่อมีกำรทวนสอบ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ท ำให้ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำปรับปรุง มคอ.3 ของแต่ละรำยวิชำ
เพื่อใหก้ำรเรียนกำรสอนมีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 3 3 3 

 
 
 

• การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  

- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/ด ำเนินงำน  

- มีกำรประเมินกระบวนกำร  

- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   

- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การก าหนดผู้สอน 
         คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ได้มีกำรวำงระบบกำรก ำหนดผู้สอน โดยกำรพิจำรณำ
รำยวิชำที่มีในแผนเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อก ำหนดผู้สอนโดยกำรประชุมเพื่อ
พิจำรณำอำจำรย์ผู้สอน  

1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมำะสมกับรำยวิชำที่สอน มีควำมรู้และควำมช ำนำญใน
เนื้อหำวิชำที่สอน (ค ำนึงถึงสำขำวิชำ ประสบกำรณ์ท ำงำน ผลงำนวิชำกำรของ
ผู้สอน) 

2. หลักสูตรก ำหนดผู้สอนให้นักศึกษำได้เรียนจำกผู้สอนที่มีควำมช ำนำญหลำกหลำย 
เพื่อให้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำมุมมองหรือควำมคิดจำกผู้สอนหลำกหลำยควำมรู้
และประสบกำรณ์ 

3. ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร แผนกำรพัฒนำตนเองในกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์แต่ละท่ำน  

โดยค ำนึงถึงภำระกำรสอน ซึ่งรองคณบดีมีภำระงำนสอนไม่เกิน 6-9 คำบ/สัปดำห์ ประธำน
โปรแกรมวิชำ มีภำระงำนสอนไม่เกิน 9-12 คำบ/สัปดำห์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มีภำระงำนสอน
ไม่เกิน 12 คำบ/สัปดำห์ และอำจำรย์ผู้สอนไม่น้อยกว่ำ 15 คำบ/สัปดำห์  ทั้งนี้มีกำร
ก ำหนดให้อำจำรย์ 1 ท่ำน ประมำณ3 รำยวิชำเพื่อให้นักศึกษำได้เรียนกับผู้สอนที่หลำกหลำย 
นอกจำกนี้ยังให้มีกำรเชิญวิทยำกรพิเศษที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะมำสอนให้กับนักศึกษำใน

 
5.2-1 แบบส ำรวจผู้สอนรำยวิชำ

ภำคกำรเรียนที่ 1-2/2562 
5.2-2 รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์

ประจ ำหลักสตูรกำรบริหำร
โรงแรม ครั้งท่ี1/2562 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
รำยวิชำที่ต้องกำรให้นักศึกษำได้รับควำมรู้เฉพำะทำง ทั้งนี้หลักสูตรฯ สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนได้ตำมแผนกำรเรียนที่ปรำกฏในหลักสูตรโดยพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอนตำม
ประสบกำรณ์ของแต่ละคนให้เหมำะสมกับรำยวิชำ รวมทั้งพิจำรณำผลกำรประเมินกำรสอน
ในภำคเรียนท่ีผ่ำนมำที่ระดับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 3.51  จำกนั้นน ำข้อมูลส่งคณะกรรมกำรอนุมัติ
รำยวิชำของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมและน ำส่งส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัยฯต่อไป 
        หลังจำกผ่ำนกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้แจ้งให้
ผู้สอนทรำบ เพื่อให้ผู้สอนศึกษำค ำอธิบำยรำยวิชำ ผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรของแต่ละ
รำยวิชำ ใน มคอ.2 และจัดท ำ มคอ. 3 และ มคอ. 4  โดยก ำหนดให้ส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 
มำยังหลักสูตร  
        ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ จั ด ก ำ ร เ รี ย นก ำ รส อนต ำ มร ำ ย วิ ช ำ แ ล ะผู้ ส อนที่ ก ำ หนด ไ ว้   
ตำมตำรำงสอนภำคเรียนที่ 1/2562 และภำคเรียนที่ 2/2562 ภำคกำรเรียนที่ 1/2562 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีรำยวิชำที่รับผิดชอบสอนทั้งสิ้น 22 รำยวิชำกระจำยไปแต่ชั้นปีของ
นักศึกษำ อำจำรย์ 1 คนรับผิดชอบสอนเฉลี่ย 2-3 รำยวิชำ หรือ 4-5 หมู่เรียน ส ำหรับภำค
กำรเรียนที่ 2/2562 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีรำยวิชำที่รับผิดชอบสอนทั้งสิ้น 22 รำยวิชำ
เฉลี่ยคนละ 3-4 หรือประมำณ 5-6 หมู่เรียน ซึ่งกำรจัดภำระกำรสอนได้จัดตำมควำม
เชี่ยวชำญของอำจำรย์และประสบกำรณ์ของอำจำรย์ เป็นข้อมูลในกำรแบ่งรำยวิชำรับผิดชอบ
ในภำคเรียนนี้ นอกจำกภำระงำนสอนในภำคเรียนนี้แล้วอำจำรย์ได้ใช้เวลำในกำรท ำงำนวิจัย 
เฉลี่ยคนละ 1 เรื่อง  
       นอกจำกนี้ยังให้มีกำรเชิญอำจำรย์ด้ำนกฎหมำยจำกส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มำเป็นผู้สอน
รำยวิชำ TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพและกฎหมำยเพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร เชิญอำจำรย์จำกส ำนักบัญชีสอนรำยวิชำSOTH2008 กำรบัญชีและกำรเงินส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรมและอำจำรย์จำกส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ สอนรำยวิชำSOTH1002 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อธุรกิจโรงแรม ให้กับนักศึกษำในรำยวิชำที่ต้องกำรให้นักศึกษำได้รับควำมรู้เฉพำะทำง
ส ำหรับรำยวิชำที่ต้องใช้ผู้เช่ียวชำญจำกภำยนอกมำสอน ผู้สอนสำมำรถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก/ผู้มีประสบกำรณ์/ผู้ประกอบกำร/ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรโรงแรมและกำรบริกำร
มำเป็นวิทยำกรวิทยำกรบรรยำยเพิ่มเติม โดยใช้เกณฑ์กำรเลือกอำจำรย์พิเศษ/วิทยำกรพิเศษ
ของมหำวิทยำลัยและของส ำนักวิชำ ภำยใต้งบประมำณที่แต่ละรำยวิชำได้รับ พร้อมทั้ง
ก ำหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้ำไปเรียนรู้จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรสอนของวิทยำกร 
        จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี 2562 หลักสูตรสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำม
แผนกำรเรียนที่ปรำกฏในหลักสูตรโดยพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอนตำมประสบกำรณ์ของแต่ละคน
ให้เหมำะสมกับรำยวิชำ และมีกำรเฉลี่ยภำระงำนกำรสอนให้ใกล้เคียงกัน โดยมีรำยวิชำที่เป็น
วิชำทฤษฎี/บรรยำย 3 คำบ รวม 3 คำบเรียน และมีชั่วโมงในกำรศึกษำด้วยตนเอง 6 คำบต่อ
สัปดำห์ ส ำหรับรำยวิชำที่เน้นกำรปฏิบัติจะมีช่ัวโมงทฤษฏี/บรรยำย 2 คำบ และช่ัวโมงปฏิบัติ 
2 คำบ รวม 4 คำบเรียน และมีช่ัวโมงในกำรศึกษำด้วยตนเอง 5 คำบต่อสัปดำห์ หนึ่งคำบ
เรียนเท่ำกับ 50 นำที ส่วนกำรจัดรำยวิชำลงห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร จะใช้วิธีกำร
พิจำรณำตำมลักษณะรำยวิชำ โดยส ำนักทะเบียนและกำรวัดผลเป็นผู้ด ำเนินกำร กำร
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจะเป็นไปตำม มคอ. 3 ช่ึงมีกำรกระจำยผลรับกำรเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ตำมเอกสำรมคอ.2 ที่ต้องจัดท ำให้เสร็จสิ้น 15 วันก่อนเปิดภำค
เรียน 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
หลักสูตรมีหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) ดังนี ้
       1. ส ำนักวิชำ ก ำหนดให้อำจำรย์ทุกคนส่ง มคอ. 3 และมคอ. 4 รำยวิชำที่สอนในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ ก่อนวันเปิดภำคเรียน 15 วัน 
         2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับให้ผู้สอนจัดท ำและส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักฯ ก ำหนด ให้กับประธำนหลักสูตร เพื่อท ำกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระ
ในแผนกำรเรียน ให้เป็นไปตำม มคอ.2 
         3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสุ่มตรวจเนื้อหำ/บทเรียน และเอกสำรประกอบกำร
สอน ให้เป็นไปตำม มคอ.3 ที่อำจำรย์ผู้สอนแจ้งไว้  
         4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรตรวจประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนภำยหลัง
เสร็จสิ้นภำคเรียน โดยพิจำรณำจำก มคอ.5 คุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในมุมมอง
ของผู้เรียนและมุมมองของอำจำรย์ผู้สอน (พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ 
จัดท ำโดยมหำวิทยำลัย) เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและข้อเสนอแนะที่ควรน ำไปปรับปรุงพัฒนำ 
โดยให้ผู้สอนน ำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรว่ำเห็นควรปรับปรุง
เนื้อหำสำระของรำยวิชำอย่ำงไรให้น่ำสนใจและทันสมัย เพื่อน ำไปสร้ำงแผนกำรเรียนรู้ 
(มคอ.3) ส ำหรับกำรสอนครั้งต่อไป  
 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุมประจ ำปี
กำรศึกษำ 2/2562 ครั้งที่ 1 และ 
2/2562 ครั้ งที่  2  (กำรก ำกับ 
ติดตำม กำรส่งมคอ.3, มคอ.4 
มคอ.5 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตร ได้มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเข้ำกับกำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำรจัดกิจกรรมเสริมที่สอดคล้อง
ให้กับนักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ โดยมีกระบวนกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้ด ำเนินกำรประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในกำร
ก ำหนดแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัยกำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่   

1.1 บูรณำกำรกับกำรวิจัยได้แก่รำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำรHA3201 กำรวำงแผนและพัฒนำธุรกิจโรงแรมHA3202 กล
ยุทธกำรจัดกำรส ำหรับธุรกิจโรงแรมและ รำยวิชำHA2305 กำรจัดกำรงำนจัดเลี้ยงภำคเรียนที่ 
2/2562โดยมีกำรน ำกระบวนกำรของระเบียบวิธีวิจัยมำใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
ตั้งแต่กำรน ำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเน้นด้ำนกำรโรงแรมและกำรบริกำร 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี (เอกสำรประกอบ รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3 และ 4) 

5.2-3  มคอ.3 รำยวิชำ TR2102 
กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม รำยวิชำ 
TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 
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(เอกสำรประกอบ: บันทึกข้อควำมกำรเข้ำร่วมงำนและ VDO กำรจัดงำน) 
1.2 กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรบูรณำกำรรำยวิชำร่วมกันประกอบไปด้วย 

รำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร  รำยวิชำ
HA3201 กำรวำงแผนและพัฒนำธุรกิจโรงแรม รำยวิชำHA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำรส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม รำยวิชำHA2305 กำรจัดกำรงำนจัดเลี้ยง และรำยวิชำ HA2313 บำร์และ
เครื่องดื่ม ของภำคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งทุกรำยวิชำข้ำงต้นเป็นนักศึกษำกลุ่มเดียวกันคือ
นักศึกษำช้ันปีที่ 3 ลักษณะกำรเรียนกำรสอนตลอดทั้งภำคเรียนจะเป็นแบบบูรณำกำรกันโดย
มีโจทย์ให้นักศึกษำจัดท ำงำนจัดเลี้ยงกำล่ำดินเนอร์โดยใช้วิชำควำมรู้ทั้งหมดมำบูรณำกำร
วำงแผน มอบหมำยงำน ลงมือปฏิบัติ และสรุปผล ซึ่งนักศึกษำทุกคนจะได้ภำระงำนแตกต่ำง
กันตำมควำมสมัครใจ เฉลี่ยจ ำนวนตำมควำมเหมำะสมของแต่ละฝ่ำย ภำยในงำนประกอบไป
ด้วยฝ่ำยกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยสถำนที่ ฝ่ำยพิธีกำร ฝ่ำยต้อนรับส่วนหน้ำ ฝ่ำย
จัดกำรเครื่องดื่ม ฝ่ำยนิทรรศกำรเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวมำรยำทและกำรให้บรกิำรอำหำรตะวันตก
ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่แขกท่ีมำร่วมงำน นอกจำกนี้ยังประกอบไปด้วย ฝ่ำยครัว 
ฝ่ำยบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ฝ่ำยชะล้ำงและสโตร์  และฝ่ำยติดตำมประเมินผล โดยได้รับ
กำรสนับสนุนอุปกรณ์ห้องอำหำรจำกโรงแรมรเิวอร์รี่ บำย กะตะธำนี และอุปกรณ์ด้ำนสถำนที่
จำกร้ำนใจ๋ใจ๋ สตูดิโอ แขกที่มำร่วมงำนประกอบไปด้วยท่ำนอธิกำรบดีและผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ตัวแทนอำจำรย์จำกคณะ/ส ำนักวิชำ ศิษย์เก่ำ ผู้ที่มีอุปกำรคุณ
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กับส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว อำทิเช่น โรงแรม บริษัททัวร์ และสำยกำรบิน เป็นต้น และ
บุคคลภำยนอกที่สนใจ รวมแขกร่วมงำนท้ังสิ้น 44 คน งำนกำล่ำดินเนอร์ในเทอม 2/2562 นี้ 
ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลประเมินเป็นท่ีพึงพอใจ 

1.3 บูรณำกำรกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่รำยวิชำ TR2102 กำรสื่อสำร
ข้ำมวัฒนธรรม ภำคเรียนท่ี 2/2562 โดยให้นักศึกษำเข้ำร่วมงำนลอยกระทงของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยในวันที่ 13 พ.ย. 62 ภำยในงำนประกอบด้วยกระทงใหญ่ กำรตกแต่ง
ขบวนกำรเดินขบวนในธีมล้ำนนำ และร่วมประกวดกำรฟ้อนเล็บซึ่งได้รับรำงวัลที่ 3 ซึ่งในงำน
ลอยกระทงของมหำวิทยำลัยประกอบด้วยหน่วยงำนภำยในและชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย
เข้ำร่วมงำน 

2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรพัฒนำแผนกำรด ำเนินโครงกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นแผนปฏิบัติงำนโดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณของโปรแกรมวิชำ 

3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ ท่ีมีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินโครงกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่ำนท่ีประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่วำงไว ้

6. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหำปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีกำรศึกษำต่อไป 
สรุปจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นั้นหลักสูตรได้แบ่งรำยวิชำ
ที่สอดคล้องกับงำนบูรณำกำรมำกท่ีสุด ทั้งภำคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมี
กำรประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกันไม่ว่ำจะเป็นกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งอำจำรย์ทุกคนใน
หลักสูตรมีส่วนร่วมวำงแผนกำรท ำงำนปีต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่ง ช้ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3 3 3 
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• การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ี 5.3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  

- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/ด ำเนินงำน  

- มีกำรประเมินกระบวนกำร  

- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   

- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 แนวทำงที่หลักสูตรใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำมีดังนี้ 
       1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจำรณำ มคอ.2,  มคอ.3 และ
มคอ.5 ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรซึ่งแต่ละรำยวิชำกำรประเมินผู้เรียนมีทั้งกำรทดสอบแบบอัตนัยและปรนัยเพื่อวัด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในทฤษฎีและกำรสอบแบบปฏิบัติเพื่อวัดทักษะควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนจริง นอกเหนือจำกนั้นแล้วยังมีกำรสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อดู
ทักษะของผู้เรียนรำยบุคคลและทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่มโดยรวมแล้วกำรประเมินของ
อำจำรย์ผู้สอนจะต้องเป็นไปตำมแผนกำรกระจำยควำมรับผิดชอบรำยวิชำ  (Curriculum 
Mapping) ที่ มคอ. 2 ก ำหนด  
        2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรตรวจสอบเกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนโดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนวิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อประเมิน
ประสิทธิภำพของวิธีกำรประเมินผลให้เป็นไปตำมที่หลักสูตรก ำหนดหรือตำมเกณฑ์ มคอ.2 
รวมถึงร่วมกันวิเครำะห์ควำมผิดปกติของผลประเมิน กำรกระจำยของเกรด กำรประเมินผล
เป็นเกรด F และ W เพื่อสอบถำมถึงสำเหตุและแนวทำงแก้ไขจำกอำจำรย์ผู้สอน 
        3. มีกำรสอบวัดสมรรถนะวิชำกำรและวิชำชีพก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ  (กำรทวนสอบ
สัมฤทธิผลกำรเรียน) (Exit-Exam) ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำนสอดคล้องกับ
เกณฑ์ในมคอ.2 และมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำวิชำท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม พ.ศ. 2553 ตำมข้อก ำหนดของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวโดยได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 
4. จัดให้มีกำรด ำเนินกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้  โดยจัดให้มีกำรด ำเนินกำรทวนสอบเพื่อ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนโดยจัดท ำอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำ ละ 1 ครั้ง  โดยมีกำร
ด ำเนินกำรดังนี ้

 
 
1.1-1 เอกสำรหลักสตูร  
      (มคอ.2) 
5.3-1 มคอ.3 รำยวิชำที่เปิดสอน

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 
5.3-2 มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิดสอน

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 
5.3-3 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏเชียงรำยว่ำด้วย
กำรศึกษำช้ันปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุมประจ ำ
ภำคเรยีนที่ 2/2562 ครั้งท่ี 
2 
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4.1 หลักสูตรเสนอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมกำรในกำรทวนสอบร่วมกับอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 
4.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรด ำเนินประชุมเพื่อคัดเลือกรำยวิชำที่จะด ำเนินกำรทวนสอบ      
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ  
4.3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร สุ่มเลือกนักศึกษำในรำยวิชำที่ด ำเนินกำรทวนสอบเข้ำร่วม
กิจกรรมทวนสอบ  
4.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน 1 คน และคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรด ำเนินกำรทวน
สอบ เพื่อประเมินผลกำรเรียนรู้นักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ ท่ีเลือกมำในกำรทวนสอบ 
4.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน 1 คน และคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรพิจำรณำและมี
ข้อเสนอแนะ  
4.6 สรุปผลกำรทวนสอบ มอบให้อำจำรย์ผู้สอน 
4.7 อำจำรย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในรำยวิชำที่ทวนสอบน ำผลกำรพิจำรณำกำรทวนสอบน ำไป
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

จำกกำรทวนสอบคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้
ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจำรณำผลจำกกำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวมในปีกำรศึกษำ ซึ่ง
เมื่อสรุปผลกำรทวนสอบแล้วอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำบำงรำยวิชำอำจจะต้องเพิ่มเติม
เทคนิคในกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ และกระตุ้นให้นักศึกษำเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยใน
ห้องเรียน ฝึกฝนทักษะที่จ ำเป็นเพิ่มมำกข้ึน ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำนสอดคล้องกับ
เกณฑ์ในมคอ.2 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรประชุมร่วมกันเกี่ยวกับผลกำรเรียนของนักศึกษำแต่
ละรำยวิชำทุกครั้งที่จบภำคเรียนโดยพิจำรณำตำมมคอ . 3 ที่อำจำรย์จัดท ำและส่งไว้ที่
โปรแกรมวิชำและส ำนักวิชำดังนั้นเนื้อหำสำระในมคอ.3 และมคอ.5 ต้องสอดคล้องกันจำกนั้น
น ำผลกำรเรียนของแต่ละรำยวิชำ เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรเรียนของส ำนักวิชำ 
และมหำวิทยำลัยเมื่อได้รับกำรอนุมัติจึงประกำศให้ผู้เรียนผู้ปกครอง (ด ำเนินกำรโดยส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) และอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำมี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องทรำบผลกำรเรียนของนักศึกษำที่ตนเองเป็นที่ปรึกษำทั้งนี้เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในกำรให้ค ำปรึกษำกำรวำงแผนกำรเรียนแก่นักศึกษำที่เป็นที่ปรึกษำส ำหรับ
กำรเลือกรำยวิชำที่จะลงทะเบียนในภำคเรียนถัดไป 

 
 
มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิดสอนตลอดปี

กำรศึกษำ 2562 
มคอ. 6 รำยวิชำที่เปิดสอนปี

กำรศึกษำ 2562 
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คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ของ
นักศึกษำ ดังนี้  
        1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับ ติดตำมให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำมคอ .5 และ
มคอ.6 ให้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
        2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำหนดให้ผู้สอนส่งตัวอย่ำงข้อสอบและเข้ำช้ีแจงกำร
ตัดเกรดโดยเฉพำะรำยวิชำที่มีนักศึกษำได้เกรด A ทุกคนหรือเกรด D จ ำนวนมำกรวมถึงกำร
พิจำรณำสัดส่วนกำรกระจำยคะแนนของนักศึกษำว่ำมีควำมผิดปกติหรือไม่ 
        3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับ ติดตำม กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์ผู้สอนตำม มคอ.5 และมคอ.6 แล้วจึงจัดท ำเอกสำรประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
        4. คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรร่วมกันประเมินเอกสำร มคอ.3 มคอ.4 เทียบกับแผน
อำชีพท่ีสำมำรถประกอบไดห้ลังส ำเร็จกำรศึกษำใน มคอ.2 ว่ำมีควำมสอดคล้องเป็นไปตำม
ควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะเชิงวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำนในธุรกิจโรงแรมและธรุกิจที่เกี่ยวข้อง
กับงำนบริกำรของหลักสูตรหรือไม ่แล้วจึงน ำมำตรวจสอบกับรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำ (มคอ.5) และ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.6) ว่ำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมทีว่ำงแผนหรือไม่ มีส่วนไหนท่ีสอนไม่ครบ หรือเพิ่มเตมิเนื้อหำ
ระหว่ำงกำรจดักำรเรียนกำรสอน พร้อมท้ังตรวจสอบผลประเมินกำรเรียนกำรสอนของ
นักศึกษำต่ออำจำรยผ์ู้สอน กำรกระจำยของเกรด ผลกำรเรียนรู้ 5 ดำ้น และข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรน ำไปพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในรำยวิชำนั้นๆ ตอ่ไป  
         5. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน มคอ.7 เสนอส ำนักวิชำ เพื่อ
ด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง สนับสนุนงบประมำณ ตำมข้อร้องขอของหลักสูตร 
         6. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรร่วมกันพิจำรณำ มคอ.7 
เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับ/พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กำรพิจำรณำอำจำรยผ์ู้สอน กำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ กำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ในหลักสูตร ควำม
ต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ แล้วมอบหมำยให้มีผูร้ับผดิชอบในแต่ละส่วนงำนเพื่อก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินกำร 
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลกัสตูร(มคอ.5, มคอ.6 และ
มคอ.7) 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรหลักสตูรได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนของหลักสูตรดังนี้ 
   1. ผู้สอนก ำชับให้ผู้เรียนประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ซึ่งด ำเนินกำรโดยผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
   2. ผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเองโดยด ำเนินกำรจัดท ำเป็น
เอกสำร มคอ. 5 ในแต่ละรำยวิชำ 
   3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรวิเครำะห์ผลกำรประเมินของผู้สอนและนักศึกษำและ
พูดคุยหำรือกับผู้สอนเป็นรำยบุคคลส ำหรับผลประเมินท่ีต่ ำกว่ำ 3.51 

 
 
 
5.3-2 มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิดสอน

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 
5.3-2 มคอ. 6 รำยวิชำที่เปิดสอน

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 
5.3-4 มคอ. 7 รำยวิชำที่เปิดสอน

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 
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   4. คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ข้อมูลในข้อ 1 
และ 2 มำประกอบกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้และประเมินหลักสูตร และจัดให้มีทวน
สอบร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2561โดยอ้ำงอิงเนื้อหำกำรสอบจำก 
มคอ.3  และ มคอ. 5 เมื่อทวนสอบรำยวิชำใดคณะกรรมกำรไม่อนุญำตให้อำจำรย์ประจ ำ
รำยวิชำนั้นอยู่ในห้องทวนสอบด้วย เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
ภำยหลังจำกที่อำจำรย์ส่ง มคอ.5 และท ำกำรทวนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมกำร
หลักสูตรฯ ช่วยกันจัดท ำ มคอ.7 เพื่อประเมินผลของกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
ต่ำงๆ โดยวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ และประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำต่อไป 
 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุม
ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2562
ครั้งท่ี 1 และ 1/2562 ครั้ง
ที่ 2 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3 3 3 

 
 
• ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรจัดประชุมหลักสูตร 5 ครั้ง และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมกำร
ประชุมเกินร้อยละ 80 ทุกครั้ง 
 

✓  

 5.4 รำยงำนกำรประชุม
หลักสตูร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ได้รับควำมเห็นชอบจำก สกอ. และมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
กรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

✓  

 1.1-1 เอกสำร 
หลักสตูรศลิปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
โรงแรม (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(มคอ. 2) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรด ำเนินกำรรวบรวม มคอ.3 / มคอ. 4 ครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอนในภำค
เรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 ก่อนเปิดภำคเรียน 

✓  

 5.3-1 เอกสำรมคอ.  
3 ปีกำรศึกษำ 
2562 ทุกรำยวิชำ 
5.3-1 เอกสำร มคอ.  
4 ปีกำรศึกษำ  
25562 ทุกรำยวิชำ 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรรวบรวม มคอ.5 / มคอ.6 ครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคเรียนที่ 
1/2562 และ 2/2562ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำทุกรำยวิชำ 
 

✓  

 5.3-1 เอกสำร 
มคอ.5 ปีกำรศึกษำ  
2562 ทุกรำยวิชำ 
5.3-2 เอกสำรมคอ.6 ปี
กำรศึกษำ 2562 ทุก
รำยวิชำ 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

✓  

 5.3-4 รำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูรหรือ มคอ.7 
หลักสตูรกำร 
บริหำรโรงแรม  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2562 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 
ในภำคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรได้เปิดรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด 22 รำยวิชำ 
และในภำคกำรเรียน 2/2562 หลักสูตรได้เปิดรำยวิชำที่เปิดสอน 22 รำยวิชำ 
เท่ำกับ 44 รำยวิชำ ตำมเกณฑ์แล้วต้องมีกำรทวนสอบอย่ำงน้อยร้อยละ 25 
ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
ดังนั้น หลักสูตรด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ด ำเนินกำรทวนสอบท้ังสิ้น 10 รำยวิชำดังนี ้

✓  

 5.4 รำยงำนผลกำร 
ทวนสอบประจ ำป ี
กำรศึกษำ 2562 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

1.HA23071กำรจัดกำรสปำ 
2.TR4204กำรบัญชีและกำรเงินส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 
3.HA2302กำรจัดกำรงำนบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 
4.HA2314ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกำรจัดกำรครัว 
5. HA3210กำรวำงแผนและพัฒนำธุรกิจโรงแรม 
6. TR2102กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม  
7. SOTH1007 จิตวิทยำบริกำรและกำรพัฒนำบคุลิกภำพ 
8. TR1104กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 
9. SOTH3001กำรจัดกำรที่พักแรมสมัยใหม ่
10. TR1005พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส ำหรบัธุรกิจโรงแรม 
 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว  
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนจำก มคอ.7 ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 

กำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นักศึกษำได้คิด วิเครำะห์ ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรรำยวิชำ
ร่วมกันประกอบไปด้วย รำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำรรำยวิชำHA3201 กำรวำงแผนและพัฒนำธุรกิจ
โรงแรม รำยวิชำHA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำรส ำหรับธุรกิจโรงแรม รำยวิชำ
HA2305 กำรจัดกำรงำนจัดเลี้ยง และรำยวิชำ HA2313 บำร์และเครื่องดื่ม ของ
ภำคเรียนที่  2/2562 ซึ่งทุกรำยวิชำข้ำงต้นเป็นนักศึกษำกลุ่มเดียวกันคือ
นักศึกษำช้ันปีที่ 3 ลักษณะกำรเรียนกำรสอนตลอดทั้งภำคเรียนจะเป็นแบบ
บูรณำกำรกันโดยมีโจทย์ให้นักศึกษำจัดท ำงำนจัดเลี้ยงกำล่ำดินเนอร์โดยใช้วิชำ
ควำมรู้ทั้งหมดมำบูรณำกำรวำงแผน มอบหมำยงำน ลงมือปฏิบัติ และสรุปผล 
ซึ่งนักศึกษำทุกคนจะได้ภำระงำนแตกต่ำงกันตำมควำมสมัครใจ เฉลี่ยจ ำนวน
ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละฝ่ำย ภำยในงำนประกอบไปด้วยฝ่ำยกำรตลำด
และประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยสถำนที่ ฝ่ำยพิธีกำร ฝ่ำยต้อนรับส่วนหน้ำ ฝ่ำยจัดกำร
เครื่องดื่ม ฝ่ำยนิทรรศกำรเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวมำรยำทและกำรให้บริกำรอำหำร
ตะวันตกซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่แขกที่มำร่วมงำน นอกจำกนี้ยัง

✓   

5.3-1 มคอ.3 รำยวิชำ 
TR4207 กำรจัด
โครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร รำยวิชำ
HA3201 กำรวำงแผน
และพัฒนำธุรกิจโรงแรม 
รำยวิชำHA3202 กล
ยุทธ์กำรจัดกำรส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม รำยวิชำ
HA2305 กำรจัดกำร
งำนจัดเลี้ยง และ
รำยวิชำ HA2313 บำร์
และเครื่องดื่ม ของภำค
เรียนที่ 2/2562 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

ประกอบไปด้วย ฝ่ำยครัว ฝ่ำยบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ฝ่ำยชะล้ำงและสโตร์  
และฝ่ำยติดตำมประเมินผล โดยได้รับกำรสนับสนุนอุปกรณ์ห้องอำหำรจำก
โรงแรมริเวอร์รี่ บำย กะตะธำนี และอุปกรณ์ด้ำนสถำนที่จำกร้ำนใจ๋ใจ๋  สตูดิโอ 
แขกที่มำร่วมงำนประกอบไปด้วยท่ำนอธิกำรบดีและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำย ตัวแทนอำจำรย์จำกคณะ/ส ำนักวิชำ ศิษย์เก่ำ ผู้ที่มีอุปกำรคุณกับ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว อำทิเช่น โรงแรม บริษัททัวร์ และสำยกำรบิน เป็นต้น 
และบุคคลภำยนอกท่ีสนใจ รวมแขกร่วมงำนท้ังสิ้น 44 คน งำนกำล่ำดินเนอร์ใน
เทอม 2/2562 นี้ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลประเมินเป็นท่ีพึงพอใจ  
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2562 ไม่มีอำจำรย์ใหม่ในหลักสูตรฯ 

 - ไม่ประเมิน เนื่องจำกไม่
มีอำจำรย์ใหม่ใน
หลักสตูร 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรทุกคนได้รบักำรพัฒนำตนเองทำงวิชำกำร/วชิำชีพ ดังนี้ 
1. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ เข้ำร่วมอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร 
หลักสตูรผู้ประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชยีงรำย 
ระดับคณะและสถำบัน ในระหว่ำงวันท่ี 30-31 มกรำคม 2563  
2. นำงสำวมนสิชำ   ซำวค ำ เข้ำรว่มอบรมแนวทำงกำรจดักำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำรกับกำรท ำงำนระดับอุดมศึกษำของประเทศไทย ในวันที่ 7 ส.ค.61 
3. นำงสำวศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร เข้ำร่วมอบรม โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสตูรผู้ประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เชียงรำย ระดับคณะและสถำบัน ในระหว่ำงวันท่ี 30-31 มกรำคม 2563  
4. นำงสำวสุรัชนี  ยลธะศำสตร์ เข้ำร่วมอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสตูรผู้ประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชยีงรำย 
ระดับคณะและสถำบัน ในระหว่ำงวันท่ี 30-31 มกรำคม 2563 
5. นำยนคเรศ  อุดชะยำ เข้ำร่วมอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร
ผู้ประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ระดับคณะ
และสถำบัน ในระหว่ำงวันท่ี 30-31 มกรำคม 2563 
 

✓  

 5.4-1 แบบเก็บข้อมูล
สำยผูส้อนเกี่ยวกับกำร
พัฒนำบุคลำกร เพิ่ม
ทักษะวิชำชีพ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ผลกำรด ำเนินงำน 
หลักสูตร ไม่มีบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนประจ ำหลักสูตรเนื่องจำก
น โ ย บ ำ ย ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 
รำชภัฏเชียงรำยที่ให้หน่วยงำนจัดกำรศึกษำใช้ศักยภำพสำยสนับสนุนร่วมกัน
ระหว่ำงหลักสูตรและสำขำวิชำทั้งส ำนักวิชำ โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคน
สังกัดส ำนักงำนคณบดี 

 

- 

ไม่ประเมินเนื่องจำกไมม่ี
บุคลำกรสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ มี
ควำมพึงพอใจในเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมำก  

√  ควำมพึงพอใจของผล
นักศึกษำปีสุดท้ำย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภำพหลักสตูร 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่อยู่ในระดับดีมำก 
ผลรวมเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับพึงพอใจมำก 
 

√  ผลควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม ่

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 10   
จ ำนวนตัวบ่งช้ีที่ด ำเนินกำรผ่ำนเฉพำะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ ำนวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด ำเนินกำรผ่ำน 10   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 

การประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำน
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

3 
10 
10 

 

X 100 5 5 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงินส ำหรับกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 (AD) 

1/2562 F (1) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
 

- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- แนะน ำ
ตักเตือนให้
ข้อมูลกำร
ประเมินผลกบั
นักศึกษำ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 
 
- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ

TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงินส ำหรับกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 (AC) 

1/2562 F(2) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
 

HA2301 กำรจัดกำรงำนบริกำรสว่นหน้ำ 
(AB) 

1/2562 W (1) 
 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

SOTH1002 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อธุรกิจ
โรงแรม (AA) 

1/2562 F(2) 
F(3) 

ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 5 
(AD) 

1/2562 W (1) 
 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

SOTH3110 ภำษำจีเบื้องต้นส ำหรบัธุรกิจ
โรงแรม 1 (AA) 

1/2562 W (1) 
F (1) 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
ไม่เขำ้ช้ันเรียน 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 5 (AA) 

1/2562 F(3) ม ี ลำออก, 
ไม่เข้ำช้ันเรียน, 
คะแนนต่ ำกว่ำ 50 
 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 1 (AB) 

1/2562 F(1) ม ี คะแนนต่ ำกว่ำ 50 
 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 2 (AA) 

1/2562 M (3) 
F(3) 

ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
คะแนนต่ ำกว่ำ 50 
 

HA2303 กำรจัดกำรงำนแม่บ้ำน (AA) 1/2562 W(1) ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

HA2317 กำรจัดกำรที่พักแรมที่มี
ลักษณะเฉพำะ (AA) 

1/2562 F(2) ม ี จ ำหน่ำยตำม
ระเบียบกำรเงิน, ไม่
เข้ำช้ันเรียน 
 

HA2317 กำรจัดกำรที่พักแรมที่มี
ลักษณะเฉพำะ (AB) 

1/2562 F(1) ม ี จ ำหน่ำยตำม
ระเบียบกำรเงิน 
 



58 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

HA3206 กำรจัดกำรนวตักรรมส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม  (AA) 

1/2562 F(1) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 

HA3206 กำรจัดกำรนวตักรรมส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม  (AB) 

1/2562 F(1) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 
(AA) 

1/2562 I(9) ม ี ส่งงำนไม่ครบ 

HA2314 ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกำรจัดกำร
ครัว 

1/2562 W 
 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

SOTH1001 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

1/2562 F(5) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 

HA3203 กำรตลำดส ำหรับธุรกจิโรงแรม (AA) 1/2562 M(1) ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
HA3203 กำรตลำดส ำหรับธุรกจิโรงแรม (AB) 1/2562 I(1) 

 
ม ี ส่งงำนไม่ครบ 

TR2412 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 2 (AA) 

1/2562 M(1) ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

SOTH2008 กำรบัญชีและกำรเงินส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม  (AA) 

2/2562 F(1) 
 

ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 

SOTH1005 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส ำหรบั
ธุรกิจโรงแรม (AA) 

2/2562 W(5) 
I(1) 
F(9) 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
ส่งงำนไม่ครบ 
ไม่เข้ำช้ันเรียน 

SOTH1007 จิตวิทยำบริกำรและกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ (AA) 

2/2562 M(1) ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

TR2102 กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม (AA) 2/2562 F(2) ม ี คะแนนไม่ถึง 50   

- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 

TR2516 ภำษำจีนส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 2 (AA) 

2/2561 F(3) ม ี คะแนนไม่ถึง 50 (2) 
ไม่เข้ำช้ันเรียน (1) 

TR2516 ภำษำจีนส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 2 (AB) 

2/2562 F(2) ม ี คะแนนไม่ถึง 50 

HA3201 กำรวำงแผนแลพัฒนำธุรกิจโรงแรม 
(AA) 

2/2562 F(1) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำรส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม (AA) 

2/2562 F(1) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำรส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม (AA) 

2/2562 W(1) ม ี ยกเลิก 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับ กำรท่องเที่ยว
กำรโรงแรม และกำรบริกำร(AA) 

2/2562 F(1) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำรอำหำร

เครือ่งดื่ม (AB) 
2/2562 F(1) ม ี คะแนนไม่ถึง 50 

HA2313 บำรแ์ละเคร่ืองดื่ม (AA) 2/2562 M(1) ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
SOTH2002 กำรบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
(AA) 

2/2562 M(3) ม ี ขำดสอบปลำยภำค  

- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 

TR1104 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 (AA) 

2/2562 F(1) 
I(1) 

ม ี คะแนนไม่ถึง 50 
ส่งงำนไม่ครบ 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 (AA) 

2/2562 I(1) ม ี ส่งงำนไม่ครบ 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 (AB) 

2/2562 F(4) 
I(4) 

ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
ส่งงำนไม่ครบ 

TR1106 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรม และกำรบริกำร 6 (AA) 

2/2562 F(1) 
I(5) 

ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
ส่งงำนไม่ครบ 

TR1106 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรม และกำรบริกำร 6 (AB) 

2/2562 F(1) 
I(2) 
W(1) 
M(1) 

ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
ส่งงำนไม่ครบ 
ยกเลิก 
ขำดสอบปลำยภำค 

SOTH3001 กำรจัดกำรทีพ่ักแรมสมัยใหม่ 2/2562 F(12) ม ี คะแนนไม่ถึง 50 
ไม่เข้ำช้ันเรียน 
จ ำหน่ำยตำม
ระเบียบกำรเงิน 
ลำออก 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำนกำรทอ่งเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร (AA) 

2/2562 F(1) ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน   

- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำนกำรทอ่งเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร (AB) 

2/2562 W(1) ม ี ยกเลิก 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร (AA) 

2/2562 F(1) ม ี จ ำหน่ำยตำม
ระเบียบกำรเงิน  

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำรดำ้นกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร (AB) 

2/2562 W(1) ม ี ยกเลิก 
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รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่

ด าเนินการ 

SOTH1004ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ  รำยวิชำใหม่ใน

หลักสตูรกำรโรงแรม

หลักสตูรปรับปรุง 

2562 และจะเปิดสอน

ครั้งแรกในปีกำรศึกษำ

2563 

 

 

SOTH3101ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   

SOTH2004กำรจัดกำรงำนบริกำรส่วนหน้ำ   

SOTH2001ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรครัว   

SOTH3008กำรจัดกำรสปำ   

SOTH3102ภำษำอังกฤษเพื่องำนโรงแรม  1   

SOTH2002กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม   

SOTH2003กำรจัดกำรภัตตำคำรและงำนจัดเลี้ยง   

SOTH2005กำรจัดกำรงำนแม่บำ้น   

SOTH2008กำรบัญชีและกำรเงินส ำหรับธรุกิจโรงแรม   

SOTH3003กำรจัดดอกไม้ในธุรกิจโรงแรม   

SOTH1003กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์สมยัใหม่ส ำหรับธรุกิจโรงแรม   

SOTH2007กำรตลำดดิจิทลัส ำหรบัธุรกิจโรงแรม   

SOTH3103ภำษำอังกฤษเพื่องำนโรงแรม  2  รำยวิชำใหม่ใน

หลักสตูรกำรโรงแรม

หลักสตูรปรับปรุง 

2562 และจะเปิดสอน

ครั้งแรกในปีกำรศึกษำ 

2564 

 

SOTH2006กำรวำงแผนและพัฒนำธุรกิจโรงแรม   

SOTH1008กำรเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจโรงแรม   

SOTH3014กำรจัดกำรนวตักรรมส ำหรับธรุกิจโรงแรม     

SOTH3010กำรจัดกำรอุตสำหกรรมไมซ ์   
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SOTH3110ภำษำจีนเบื้องต้นเพื่อธุรกิจโรงแรม 1    

SOTH3104ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม   

SOTH2009ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรบัธุรกิจโรงแรม    

SOTH2010กำรสัมมนำและกำรจดักำรโครงกำรส ำหรับธรุกิจโรงแรม   

SOTH3012กำรจัดกำรธรุกิจกำรบิน   

SOTH3111ภำษำจีนเบื้องต้นเพื่อธุรกิจโรงแรม 2   

SOTH4001กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพโรงแรม 1  รำยวิชำใหม่ใน

หลักสตูรกำรโรงแรม

หลักสตูรปรับปรุง 

2562 และจะเปิดสอน

ครั้งแรกในปีกำรศึกษำ 

2565 

 

SOTH4002กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพโรงแรม  2    

 

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

HA23071 กำรจัดกำร
สปำ 

1/2562 √  เพิ่มกำรบรรยำยจำกผู้ประกอบกำรด้ำนสปำ
มำกขึ้น โดยเฉพำะเทคนิคทำงต่ำงๆที่ใช้ใน
กำรบริหำรงำนของผู้ประกอบกำรธุรกิจสปำ
เน้นประสบกำรณ์ตรงของผู้สอน เพื่อเข้ำใจ
ง่ำยต่อกำรเรียนกำรสอนและเป็นเรื่องที่
น่ำสนใจส ำหรับนักศึกษำและมีชั่วโมงกำรฝึก
ปฏิบัติที่มำกขึ้นโดยเฉพำะกำรฝึกปฏิบัติกำร
นวดตัว เทคนิคกำรท ำสปำ 

TR4204 กำรบัญชีและ
กำรเงินส ำหรับกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

1/2562 √  นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปวิเครำะห์ใช้ได้
ในเฉพำะบำงแผนกเท่ำนั้นเช่น แผนกจัดซื้อ 
ส่วนในแผนกอื่นๆ เนื้อหำที่ เรียนยังไม่
เกี่ยวข้องและเช่ือมโยงแผนกอื่นในโรงแรม
มำกนัก เพิ่มเรื่องกำรน ำไปใช้ในธุรกิจที่พัก
แรมขนำดเล็ก ยกตัวอย่ำงกำรค ำนวณบัญชี 
ของธุรกิจทีพ่ักแรมขนำดเล็ก เช่น Hostel  

HA2314 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรจดักำรครัว 

1/2562 √    ควรมีกำรบรรยำยจำกพนักงำนในแผนก
ครัว เพื่อเสริมทักษะในด้ำนประสบกำรณ์
กำรท ำงำนจริง สถำนกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
กำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อเจอกับปัญหำในกำรท ำงำน 

HA2302 กำรจัดกำรงำน
บริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

2/2562 √  อำจำรย์ผู้สอนเน้นเนื้อหำไปทำงเครื่องดื่มที่
ทั น สมั ย และ รู ปแบบกำร ให้ บ ริ ก ำ รที่
ห ล ำ ก ห ล ำ ย ต ำ ม ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ โ ล ก ที่
เปลี่ยนแปลง กำรเพิ่มในส่วนของกำรปฏิบัติ
เรื่องเครื่องดื่มให้มำกขึ้น ทักษะควำมรู้เรื่อง
อุปกรณ์ กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
ตกแต่งอุปกรณ์บนโต๊ะอำหำรที่มีควำม
หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำที่
มำกขึ้น 
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HA3210 กำรวำงแผน
และพัฒนำธุรกิจโรงแรม 

2/2562 √  เพิ่มในส่วนกรณีศึกษำของกำรวำงแผนกล
ยุทธ์ในธุรกิจที่พักแรมขนำดเล็ก เพื่อให้
นักศึกษำมองเห็นภำพกำรบริหำรที่ เกิดขึ้น
จริงและแนวทำงเทคนิคกำรแก้ไขปัญหำที่ 
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง และมีกำรเช่ือมโยง
กับสถนกำรณ์ปัจจุบันให้มำกที่สุด  

TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม 

2/2562 √  เพิ่มเนื้อหำกรณีศึกษำวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
ของแต่ละท้องถิ่น  เทคนิคกำรให้บริกำรเมื่อ
เจอลูกค้ำที่มำจำกหลำกหลำยเช้ือชำติ  เน้น
วัฒนธรรมในกำรให้บริกำรของแต่ละท้องถิ่น 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในศึกษำเรียนรู้และ
ปฏิบัติ เมื่อต้องเจอกับสถำนกำรณ์จริง 

SOTH1007 จิตวิทยำ
บริกำรและกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ 

2/2562 √  เพิ่มเนื้อหำเรื่องกำรศึกษำพฤติกรรมของ
ลูกค้ำกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้บริกำรของ
ลูกค้ ำ  ตั วอย่ ำงกรณีศึกษำเมื่ อ เจอกับ
เหตุกำรณ์ไม่คำดคิด เช่น เจอกับพฤติกรรม
ของลูกค้ำที่อำรมณ์เสีย เทคนิควิธีกำรรับมือ
กับลูกค้ำ ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

TR1104 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษยเ์พื่อกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

2/2562 √  เพิ่มเนื้อหำในส่วนของกำรอบรมพนักงำน 
กำรสรรหำกิจกรรมเสริมทักษะให้กับ
พนักงำนในองค์กร เพิ่มกรณีศึกษำ เรื่อ
ปัญหำกำรรับพนักงำนเข้ำท ำงำนของแต่ละ
องค์กรตั้งแต่องค์กรขนำดเล็ก กลำงและ
ใหญ่  

SOTH3001 กำรจัดกำรที่
พักแรมสมยัใหม ่

2/2562 √  เพิ่มกำรบรรยำยประสบกำรณ์จริงของ
ผู้ประกอบกำรเพื่อเพิ่มทักษะควำมรู้ เทคนิค
และแรงจูงใจในกำรเป็นผู้ประกอบกำรของ
ธุรกิจที่พักแรมสมัยได้ในอนำคตเน้นกำร
น ำเสนอแนวคิดเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ของกำรสร้ำงเรื่องรำว ไอเดียที่แปลกใหม่
และควำมหลำกหลำยของเทคโนโลยีปัจจุบัน
ให้กับธรกิจท่ีพักแรม  

SOTH1005 พฤติกรรม
นักท่องเทีย่วส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม 

2/2562 √  เพิ่มเทคนิคเนื้อหำ ขั้นตอนกำรเข้ำสัมภำษณ์
นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ใน เบื้ อ งต้ น  ก ำ รพู ด คุ ย 
สัมภำษณ์และสังเกตพฤติกรรมนักเที่ยวใน
กำรท ำกิจกรรมของรำยวิชำ เพื่อน ำข้อมูลที่
ได้มำศึกษำ วิเครำะห์ส ำหรับธุรกิจโรงแรม  
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจำรณำผลจำกกำร

ประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวมในปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่คงขำดทักษะด้ำน

กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศโดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ดังนั้น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำจะต้ องเพ่ิมเติมค ำศัพท์

ภำษำอังกฤษเข้ำไปในทุกรำยวิชำ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษำได้จดจ ำค ำศัพท์เฉพำะที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม นอกเหนือจำก

กำรเรียนรูปแบบสนทนำในรำยวิชำภำษำอังกฤษที่นักศึกษำได้เรียนในทุกภำคเรียนซึ่งเป็นกำรกระตุ้นให้ใช้ภำษำใน

ทุกๆรำยวิชำ ด้ำนศักยภำพกำรใช้เทคโนโลยีของนักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำร

ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด – 19 และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนและกำร

ท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม รวมถึงกำรบูรณำกำรศำสตร์ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถคิด วิเครำะห์ แยกแยะและ

ตัดสินใจได้ ในรำยวิชำ หลัก เช่น รำยวิชำHA3210กำรวำงแผนและพัฒนำธุรกิจโรงแรม รำยวิชำHA2302กำรจัดกำร

งำนบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม รำยวิชำHA2314ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรครัว ที่นักศึกษำได้แสดง

ศักยภำพในกำรด ำเนินกำรโครงกำร กำล่ำดินเนอร์ที่รวมเอำทักษะที่ได้เรียนรู้ในรำยวิชำต่ำงๆมำปรับใช้ และได้รับ

เสียงตอบรับค ำชื่นชมจำกผู้ประกอบกำร ผู้เข้ำร่วมงำนและผู้บริหำรของมหำลัยวิทยำลัยในครั้งนี้  นอกจำกนั้น ใน

ส่วนของอำจำรย์ผู้สอนทุกคนยังได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์ กำรใช้ระบบผ่ำน Google classroom ระบบ ZOOM เพ่ือปรับปรุงวิธีกำรสอนให้ทันสมัยและตรงกับกำร

จัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด- 19  
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม    นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และอำจำรย์เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในเรื่องระเบียบ วินัย และกำรเคำรพสิทธ์ิ 
รวมทั้งให้มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ   
 

นักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมเข้ำใจ
เรื่ องคุณธรรม จริยธรรม  โดย
อำจ ำ รย์ ผู้ ส อน ไ ด้ ส อดแทรก
ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น 
สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ และ
นักศึกษำปฏิบัติตำมระเบียบ ของ
ส ำนักวิชำแต่นักศึกษำบำงรำยที่
แต่งกำยไม่เรียบและไม่ตรงเวลำ
จะมีกำรตักเตือนและหักคะแนน
จิตพิสัย 
 

ควำมรู ้ กำรเน้นให้ เข้ำใจหลักกำรและทักษะ
ในทำงปฏิบัติที่ส ำคัญ กำรวิเครำะห์และ
กำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในสำขำที่
เรียน  
 

นักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
กำรวิ เครำะห์องค์ควำมรู้ ของ
เนื้อหำรำยวิชำกำรดังนั้นจึงควรให้
นักศึกษำฝึกกำรวิเครำะห์และกำร
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ 
รวมถึงกำรฝึกทักษะในทำงปฏิบัติ
บ่อยๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับนักศึกษำ 
 

ทักษะทำงปัญญำ นักศึกษำน ำควำมรูไ้ปปฏิบตัิใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมได้จริง โดยใช้ดุลยพินิจ
หรือมีวิจำรณญำณในกำรจัดกำรขอ้มูลใน
กำรน ำเสนองำนกลุ่ม และสำมำรถบูรณำ
กำรควำมรู้ทีไ่ดร้ับจำกกำรเรยีนในแต่ละ
รำยวิชำและมีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อ
ใช้ในกำรแก้ไปปัญหำ และสร้ำงสรรค์
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรู ้

ทักษะทำงปัญญำนักศึกษำ ต้องมี
กำรฝึกฝนตนเองโดยเริ่มจำกกำร
คิดที่เป็นระบบ ใช้ดุลยพินิจหรือ
วิจำรณญำณในกำรปัญหำต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นเช่นกำรน ำเสนองำน กำร
วิ เครำะห์สถำนกำรณ์ เป็นต้น 
รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำ
ตำมที่นักศึกษำร้องขอ เพื่อช่วยให้
นักศึกษำสำมำรถพัฒนำตนเอง
และเตรียมควำมพร้อมก่อนออก
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลและควำม
รับผิดชอบ 

นักศึกษำสำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้ ขำดแต่ประสิทธิภำพ
ของกำรแบ่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ไม่ ชัดเจน ท ำให้บำงครั้ งกำรท ำงำน
กระจุกแค่บำงคนในกลุ่ม 

อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำสังเกต
พฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกันของ
นั ก ศึ ก ษ ำ   ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ 
ข้อเสนอแนะและค ำแนะน ำเพื่อให้
นั กศึ กษำพัฒนำตนเองและมี
ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมที่ดียิ่งข้ึน  

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มีกำรมอบหมำยให้นักศึกษำใช้เทคโนโลยี
ในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองจำก 
Website, e-learning แต่นักศึกษำบำง
คนคัดลอกงำนจำกอินเตอร์เน็ตส่ง ไม่มี
กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลและกำร
วิเครำะห์เรียบเรียงเนื้อหำ 

แนะน ำวิธีกำรเขียนอ้ำงอิง กำร
จัดกำรข้อมูลเพื่อน ำเสนอรำยงำน 
พร้อมท้ังวิธีกำรพูดเชิงวิชำกำรเพื่อ
กำรน ำเสนอผลงำน 

 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กำรปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี 

จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ ………………………. จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำร
หลักสตูรกำรโรงแรม ยุค 4.0 ใน
วันท่ี 29-30 มิ.ย. 62 

6  รับรู้เรื่องกำรจัดกำรศึกษำให้ได้คณุภำพและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด และสำมำรถ
ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บัณฑติมี
คุณลักษณะตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่หลักสตูร
ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

สัมมนำวิชำกำร ครั้งที่ 8 มหัศจรรย์
ไทยเท่ : กับกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ Tourism Imaginations 
8th AMAZING THAI - THE : 
WELLNESS TOURISMวันท่ี 12ธ.ค. 
62 

6  รับรู้และเข้ำใจเกีย่วกับกำรท่องเทีย่วเพื่อสุขภำพ 
รวมถึงแนวโน้มและกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภำพในอนำคต 

กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตร วันท่ี 9 
มี.ค.63 

6  เพื่อปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำให้
นักศึกษำเป็นบัณฑติมีคณุลักษณะตำมมำตรฐำนผล
กำรเรยีนรู้ที่หลักสูตรก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร  
 

การบริหารหลักสูตร 

 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

งบประมำณสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมในรำยวิชำไมเ่พียงพอ 

ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมในรำยวิชำให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ได ้

ประชุมวำงแผนกำรสนับสุนน
งบประมำณในรำยวิชำโดยมีกำร 
บูรณำกำรรำยวิชำที่สอนในภำคเรยีน
เดียวกัน  

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5 คน มีส่วนร่วมในกำรส ำรวจครุภัณฑ์กำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ โดยให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำเสนอควำมต้องกำรสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ไปยังประธำนโปรแกรมวิชำและส ำนักวิชำเพื่อพิจำรณำท ำข้อเสนอขอ

วัสดุและครุภัณฑ์ต่อมหำวิทยำลัย ซึ่งขั้นตอนปกติที่ด ำเนินกำรมีดังต่อไปนี้ 

           1.ส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  จำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำในแต่ละภำคเรียน 

           2. สรุปข้อมูลและจัดท ำท ำรำยกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพื่อน ำเสนอต่อประธำน

โปรแกรมวิชำ 

           3. คณะกรรมกำรโปรแกรมวิชำวิเครำะห์จัดล ำดับกำรพัฒนำและกำรจัดหำ

อุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

         4. ประธำนโปรแกรมวิชำด ำเนินกำรจดัท ำตำมแบบฟอร์มกำรขอ 

งบประมำณประจ ำป ี

         5. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรเรียนกำร

สอนรำยวิชำ มคอ.3 

 

 

1.12.1-2 รำยงำนกำรประชุมประจ ำ

ภำคเรยีนที่   
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         6. ก ำกับดูแลกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ 

         7. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

         8. วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโปรแกรมกำโรงแรม มุ่งเน้นให้นักศึกษำได้ใช้

ประโยชน์จำกสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมทักษะกำรปฏิบัติกำรทำงวิชำชีพ  ผลจำกกำร

ได้รับสิ่งสนับสนุนในปีกำรศึกษำนี้ช่วยให้นักศึกษำได้รับกำรฝึกปฏิบัติที่เป็นกระบวนกำรที่

ชัดเจน ท ำให้นักศึกษำในโปรแกรมได้ทดลองฝึกท ำขนม เป็นผู้ประกอบ รวมถึงกำรหำ

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยขนมเพื่อเป็นกำระดมทุนใช้ในกำรประกอบกิจกรรมกำล่ำดินเนอร์ 

ทั้งนี้ จำกกำรสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ดังกล่ำว อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้เห็นข้อดีดังข้ำงต้น จึงมี

กำรประเมินผลในพัฒนำและปรับปรุงในกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

1.12.1.3 ภำพถ่ำยในกำรปฏิบัติงำน 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรโรงแรม ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำร

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำโดยตรง ทั้งนี้มหำวิทยำลัยได้จัดสรรงบประมำณให้ส ำนัก

วิชำด ำเนินกำรจัดหำ ปรับปรุงและพัฒนำส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับทุก

หลักสูตรและสำขำวิชำ โดยรำยกำรต่ำงๆ ที่ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดหำและเพิ่มเติมขึ้น มี

ดังต่อไปนี้ 

         1. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ปทท. 3 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดไว้

บริกำรนักศึกษำที่บริเวณห้องช้ัน 1 อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 20 ชุด และ

คอมพิวเตอร์แบบวำงตัก (Computer notebook) อีก จ ำนวน 30 ชุด (คอมพิวเตอร์แบบ

วำงตัก นักศึกษำใช้ส ำหรับกำรเรียนรำยวิชำที่มีกำรฝึกปฏิบัติกำรประยุกต์เฉพำะด้ำน) โดย

ในพื้นที่บริกำรมีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอี้ พร้อมเครื่องปรับอำกำศ เพื่อให้มีบรรยำกำศส่งเสริมกำร

เรียนรู้แก่นักศึกษำ 

        2. หอ้งเรียนรู้ตำมอัธยำศยั (Open access learning) จัดมุมหนังสือหรือห้องสมดุ

เฉพำะทำงขนำดย่อมไว้ข้ำงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 

มีกำรจัดโต๊ะ 10 ตัว เก้ำอี ้40 ตัว พร้อมเครื่องปรับอำกำศ เพื่อให้มบีรรยำกำศส่งเสริมกำร

เรียนรู้แก่นักศึกษำ 

         3. อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว อำคำร 3 ช้ัน ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องท ำงำน

ส ำหรับอำจำรย์และฝ่ำยบริหำร ห้องรับรองผู้มำติดต่อรำชกำร ห้องพักผ่อนส ำหรับอำจำรย์

และบุคลำกร และห้องส ำนักงำนคณบดีโดยอำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้แบ่งพื้นที่

ออกเป็น ดังนี ้

 

 

6.1-1 ภำพถ่ำยสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ของส ำนักฯ และหลักสูตร 

แยกเป็นเลขดัชน ี
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                3.1 ช้ัน 1 ประกอบด้วย ห้องส ำนักงำน ห้องรองคณบดี ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องรับประทำนอำหำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

และห้องสุขำชำย-หญิง 

                3.2 ช้ัน 2 ประกอบด้วย ห้องคณบดี ห้องพักอำจำรย์โปรแกรมกำรจัดกำร

ท่องเที่ยว ห้องพักอำจำรย์โปรแกรมกำรจัดกำรท่องเที่ยวและบริกำร ห้องพักอำจำรย์

โปรแกรมกำรบริหำรโรงแรม ห้องรับประทำนอำหำรส ำหรับอำจำรย์ ห้องประชุมเล็ก และ

ห้องสุขำชำย-หญิง 

                3.3 ช้ัน 3 ประกอบด้วย 

                      3.3.1 ห้องเรียน ปทท. 4 และ 5 ห้องละ 48 ที่นั่งพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ใน

กำรเรียนกำรสอน เช่น เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์  กระดำนไวท์บอร์ด ไมโครโฟน เครื่องเสียง 

และเครื่องปรับอำกำศ 

                      3.3.2 ห้องเรียน ปทท. 7 และ 8 ห้องละ 30 ที่นั่งพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ใน

กำรเรียนกำรสอน เช่น เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์  กระดำนไวท์บอร์ด ไมโครโฟน เครื่องเสียง 

และเครื่องปรับอำกำศ 

                      3.3.3 ห้องเรียน ปทท. 8 ห้องเก็บครุภัณฑ์ของโปรแกรมกำรจัดกำร

ท่องเที่ยว 

                      3.3.4 ห้องสุขำชำย-หญิง ส ำหรับนักศึกษำ 

          4. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวและ

อำคำรหลังเก่ำเพื่อให้มีบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของ

คณำจำรย์และบุคลำกร อำทิ กำรปรับพื้นที่ให้มีลำนจอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ กำร

ปรับพื้นท่ีลำนอเนกประสงค์เป็นที่น่ังพักผ่อนของนักศึกษำและจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

          5. ส ำนักวิชำด ำเนินกำรขยำยจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย (WIFI) ทั่วทั้งส ำนัก

วิชำกำรท่องเที่ยว เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ

ของอำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี ผู้มำติดต่อรำชกำรและนักศึกษำทุกคน 

          6. ส ำนักวิชำจัดเตรียมรถปฏิบัติกำรกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมเคลื่อนที่ส ำนัก

วิชำกำรท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษำใช้ฝึกทักษะวิชำชีพด้ำนเครื่องดื่ม 

          7. ส ำนักวิชำจัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้ำอ้ีสแตนเลส ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรอำหำรและ

เครื่องดื่ม ห้อง ปทท. 2  ซึ่งสำมำรถรองรับนักศึกษำได้สูงสุดถึง 40 คน 

          8. ส ำนักวิชำจัดเตรียมห้อง ปทท.1  รองรับนักศึกษำได้ 50 ที่น่ัง เพื่อควำมไม่แออัด 

และควำมสะดวกในกำรนั่งเรยีนควำมสะดวกในกำรเข้ำออกที่น่ังของนักศึกษำ  

           9. ส ำนักวิชำสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ระหว่ำงอำคำรหลังเก่ำกับอำคำรส ำนัก

วิชำกำรท่องเที่ยว จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอี้ จ ำนวน 20 ที่นั่ง และพัดลม ส ำหรับให้นักศึกษำนั่ง

อ่ำนหนังสือ พบปะพูดคุย ท ำกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น 
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           10. ส ำนักวิชำปรับปรุงข่วงกิจกรรม ด้ำนหน้ำอำคำรหลังเก่ำ โดยกำรตัดแต่งต้นไม้ 

หญ้ำ เพื่อให้ดูสะอำดเรียบร้อย 

           11.. ส ำนักวิชำปรับปรุงห้องพักอำจำรย์ด้ำนหลังห้อง ปทท. 1 อำคำรหลังเก่ำ เป็น

ห้องโมสรนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้ประชุม ปรึกษำ พูดคุยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ  

           12. ส ำนักวิชำปรับปรุงห้องส ำนักงำนช้ันล่ำง อำคำรหลังเก่ำเป็นห้องเก็บครุภัณฑ์

กำรสอนด้ำนกำรจัดโต๊ะอำหำร เช่น ผ้ำปูโต๊ะขนำดต่ำงๆ 

           13. ส ำนักวิชำด ำเนินกำรตีเส้นสีขำวหน้ำอำคำรหลังเก่ำ ส ำหรับจอดรถยนต์ของ

คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่  

           14. ส ำนักวิชำสร้ำงห้องเก็บของ ตรงข้ำมห้องสโมสรนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำมี

ห้องเก็บอุปกรณต์่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรท ำกิจกรรมของส ำนักวิชำและของมหำวิทยำลัย 

            15. ส ำนักวิชำปรับปรุงห้องปฏิบัติงำนครัวเบื้องต้น ช้ัน 1 อำคำรหลังเก่ำ เป็นห้อง

ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติในวิชำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรครัว เพื่อให้

นักศึกษำมีห้องฝึกปฏิบัติทักษะ และเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับใช้ในครัว ใน

สนับสนุนกำรท ำกิจกรรมอื่นๆของส ำนักวิชำและของมหำวิทยำลัย 

 

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ดังที่กล่ำวมำนั้น ช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนของ

นักศึกษำได้ดี มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร อย่ำงไรก็ตำม อำจมีกำรเพิ่มเติม สิ่ง

สนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เช่น โปรแกรมฝึกปฏิบัติด้ำนกำรโรงแรม เพื่อพัฒนำ

ทักษะนักศึกษำให้เรียนรู้โปรแกรมด้ำนกำรโรงแรมที่หลำกหลำยมำกข้ึน 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนผล

กำรด ำเนินงำน พบว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมบำงกิจกรรมมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเพื่อขออนุมัติ

หลำยขั้นตอน ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพื่อขออนุมัติใช้เวลำนำนกว่ำที่

คำดกำรณ์ เป็นผลให้กระทบต่อก ำหนดวันจัดกิจกรรม ซึ่งไม่สำมำรถจัดได้ตำมก ำหนดใน

แผนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำร ไม่เป็นไปตำมแผน ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียน

กำรสอน และกำรให้บริกำรไม่มีประสิทธิภำพปัญหำดังกล่ำวเกิดจำกขั้นตอนกำร

ประสำนงำนของบุคลำกรและระบบกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของ

มหำวิทยำลัย แนวทำงกำรจัดกำรคือ ตรวจสอบแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ เพื่อลด

ปัญหำต่ำงๆ 
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ผลส ำรวจสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ที่ด ำเนินกำรกับนักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม และ

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรสำมำรถจ ำแนกได้ดังต่อไปนี ้

       1. ด้ำนทรัพยำกร พบว่ำมีทรัพยำกรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำทิ เอกสำร ต ำรำ 

หนังสือ และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมำะสม และเอื้อต่อกำรเรียนรู้เอกสำร 

ต ำรำ และเอกสำรทำงด้ำนกำรบริหำรโรงแรมมีน้อย ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ อย่ำงไร

ก็ตำม ส ำนักวิชำได้จัดสรรทุนกำรซื้อหนังสือและต ำรำมำทุกปีกำรศึกษำ ให้กับหลักสูตร ซึ่ง

ช่วยให้เพิ่มจ ำนวนหนังสือที่ทันสมัยได้มำกขึ้นนอกจำกนี้ นักศึกษำและอำจำรย์ยังสำมำรถ

สั่งซื้อหนังสือ ต ำรำ และเอกสำรเพิ่มเติมได้ที่ ส ำนักวิทยบริกำร (หอสมุดกลำง)ได้อีกทำง ท ำ

ให้มีจ ำนวนหนังสือและต ำรำที่ต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น 

          2. ด้ำนอำคำร มีอำคำร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่เพียงพอ เหมำะสม พร้อมต่อ

กำรจัดกำรศึกษำ  

สืบเนื่องจำกกำรได้รับกำรยอมรับของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยในเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนที่ส่งผลให้นักศึกษำสำมำรถใช้วิชำชีพในกำรให้บริกำรในงำนส ำคัญของมหำวิทยำลัยได้

เป็นอย่ำงดี ท ำให้มหำวิทยำลัยเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติว่ำช่วยให้

นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบัติงำนได้จริง ในรอบปีที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยมี

นโยบำยปรับปรุงอำคำรฝึกปฏิบัติกำรโรงแรม (รำชภัฏอินน์) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้

เป็นที่ฝึกประสบกำรณ์ของนักศึกษำในโปรแกรม ซึ่งในกำรปรับปรุงครั้งนี้ จะเพิ่มจ ำนวน

ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับนักศึกษำให้ตรงกับสำขำวิชำชีพ ได้แก่ ห้องปฏิบัติกำรครัว 

ห้องปฏิบัติกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติกำรสปำและห้องประชุมสัมมนำ เป็นต้น  

          3. ด้ำนบริกำรอินเตอร์เน็ต มีกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ

กำรสืบค้น อำจำรย์และนักศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำบริกำร

อินเตอร์เน็ตตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่ำงประสิทธิภำพ 

โดยปัจจุบันมีบริกำรอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่โดยรอบอำคำรส ำนักวิชำสัญญำณในกำร

ให้บริกำรมีควำมเสถียรมำกข้ึน 

        4. ด้ำนสภำพแวดล้อม มีกำรดูแล รักษำสภำพแวดล้อม และทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำร

เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำจำรย์และนักศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักมีสภำพร่มรื่น มีกำรจัด

ตกแต่งประดับไม้ดอกและมีพื้นสีเขียวมำกขึ้น สถำนที่จอดรถยนต์ รถจักรยำนยนต์มีน้อย 

ไม่ค่อยมีบ ำรุงรักษำอำคำรเท่ำที่ควร แต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้น มีกำรตี เส้นส ำหรับจอด

รถจักรยำนยนต์และรถยนต์เพื่อควำมเป็นระเบียบ มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรสถำนที่คอยดูแล

ควำมเรียบร้อย 
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      5. ด้ำนกำรจัดพื้นที่ มีกำรจัดพื้นที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้ท ำงำนร่วมกัน หรือ

ให้ค ำปรึกษำ ส ำนักวิชำฯ มีพื้นที่ส ำหรับอำจำรย์และนักศึกษำได้ท ำงำนร่วมกัน หลักสูตร

พยำยำมหำพื้นที่ท ำกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น จัดชุดโต๊ะ เก้ำอี้หน้ำอำคำรส ำนักวิชำกำร

ท่องเที่ยว เป็นต้น 

        6. ด้ำนควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

คณะกรรมกำรหลักสูตรได้น ำผลส ำรวจควำมต้องสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของอำจำรย์และ

นักศึกษำเสนอต่อส ำนักวิชำฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ แต่ด้วยข้อจ ำกัดของ

งบประมำณที่ส ำนักวิชำฯ ได้รับจัดสรร ซึ่งจะต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมอื่นๆ 

กำรด ำเนินกำรและพัฒนำยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกรำยกำรที่เสนอ ทังนี้ ส ำนักวิชำฯ 

ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อของบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย

ต่อเนื่องทุกป ี

         สิ่งที่พบในกำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำนั้น กำรให้บริกำรบำงส่วนยังพบปัญหำ 

เช่น กำรใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร หนังสือปี

พิมพ์ปัจจุบันมีน้อย เมื่อทรำบปัญหำดังกล่ำวแล้วคณะกรรมกำรหลักสูตรได้สรุปข้อมูลต่ำงๆ 

และแจ้งส ำนักวิชำ เพื่อให้ด ำเนินกำรปรับปรุงและแก้ไข ท ำให้สำมำรถจัดกำรปัญหำที่

เกิดขึ้นได้อย่ำงตรงจุดและส่งผลต่อควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์  โดยในปีถัดไป 

แนวทำงกำรด ำเนินในลักษณะนี้จะท ำกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้มีสิ่ง

สนับสนุนท่ีตรงต่อควำมต้องกำรของอำจำรย์และนักศึกษำ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 3 4 4 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
ควรมีกำรเตรยีมควำมพร้อมของ
นักศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร
เฉพำะบุคคลของนักศึกษำเพื่อคงอัตรำ
กำรคงอยู่ให้สูงขึ้น  

สอบถำมนักศึกษำท่ีมีปญัหำและให้
ค ำปรึกษำ หำกิจกรรมที่เหมำะสม 

ส่งเสริมกำรท ำกจิกรรมให้เสร็จในรำยวิชำ 
เพื่อให้นักศึกษำมีเวลำนอกจำกกำรเรียน
ท ำกิจกรรมอื่นท่ีสนใจหรือหำได้พิเศษตำม
ควำมเหมำะสม 

ควรมีกำรจัดอบรมเสริมทักษะภำษำเพื่อ
กำรส่อสำรเช่นภำษำอังกฤษและ
ภำษำจีน 

ให้มีกำรจัดอบรมเพิม่ขึ้น หรือส่งเสริมให้
กำรใช้ภำษำอยู่ในชีวิตประจ ำวัน 

ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกและ ศิษย์
เก่ำในกำรจัดอบรม ส่งเสรมิกำรใช้
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน อำทิ เช่น 
ร่วมมือกับ Guilin Institute of 
Information Technology (GIIT) ในกำร
แลกเปลีย่นนักศึกษำ โดยมีนักศึกษำจำก 
Guilin Institute of Information 
Technology (GIIT) มำแลกเปลี่ยนเป็น
ผู้ช่วยสอนภำษำอังกฤษและจีน ให้
นักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจำกผลกำรประเมิน  
 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการการประเมิน 
1. เก็บข้อมูลบณัฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ สอบถำมกำรได้งำนท ำ และขอข้อมูลสถำนประกอบกำรเพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร 
2. ส่งแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปยังสถำนประกอบกำรต่ำงๆ 
3. เมื่อไดร้ับแบบส ำรวจกลับคืน ก็ด ำเนินกำรวิเครำะหผ์ลข้อมลูควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

บัณฑิตมีควำมพยำยำมและมีน้ ำใจ ส่งเสริมให้นักศึกษำมสี่วนร่วมโดยกำรท ำกิจกรรมทั้งในรำยวิชำ
และกิจกรรมของส ำนักวิชำ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
เพิ่มภำษำที่สำม เช่น ภำษำจีน สเปน และเกำหลี และเพิ่มเติมกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมคดิสรำ้งสรรค์ 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพือ่พัฒนาหลักสูตร  

 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับนักศึกษำรหัส 
62 

ภำคเรยีนที่ 
1/2562 

คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
นักศึกษำรหัส 62 พบว่ำ นักศึกษำมีควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมใหม่และ
ระบบกำรเรียนใหม่ อีกท้ังนักศึกษำยังมีควำมเข้ำใน
ใจในบทบำทของตนเองต่อกำรเรียนตำมหลักสูตร  

2. โครงกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของนักศึกษำต่อ
หลักสตูร และสิ่งสนับสนุน
กำรเรยีนรู ้

ภำคเรยีนที่ 
3/2562 

คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร 

เพิ่มกระบวนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถที่สำมำรถฝึก
ทักษะภำษำและกำรแสดงออกเพื่อเสริมสร้ำงควำม
มั่นใจในกำรปฏิบัติงำนจริง อำทิเช่น กิจกรรมเสริม
ภำษำอังกฤษ กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำศึกษำ
หำควำมรู้นอกช้ันเรียนควบคู่กับกำรเรียนในช้ัน
เรียน เป็นต้น 

3. โครงกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของอำจำรย์ต่อกำร
บริหำรหลักสตูร กำรพัฒนำ
อำจำรย์ และกำรพัฒนำ
หลักสตูร 

ภำคเรยีนที่ 
3/2562 

คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร 

    หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรโรงแรมได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำร
หลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2559พบว่ำ มีควำมพึง
พอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.30ในปี
กำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับ
พอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.35 ในปีกำรศึกษำ 2561 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลีย่ 
4.00 และในปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ มีควำมพึง
พอใจในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.62 

ส ำหรับข้อร้องเรียนของอำจำรย์ต่อกำร
บริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ไม่พบข้อร้องเรียนของ
อำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร 
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4. โครงกำรส่งเสรมิกำรท ำ
เอกสำรเพื่อขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ภำคเรยีนที่ 
1/2562 

คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร 

หลักสตูรไดส้่งเสริมให้บุคลำกรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร โดยกำรจัดคลินิกให้ค ำปรกึษำและตดิตำม
กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร ทุกวันจันทร์สุดท้ำยของ
แต่ละเดือน เริม่วันอังคำรที่ 30 กรกฎำคม 2562 
เวลำ 16.00 น. ณ ห้องประชุมเลก็ (ระบุในเอกสำร
กำรประชมเชิงปฏิบัติกำร วันที่ 29-30 มิย. 62  ณ 
โรงแรมแอทเชียงรำย)  

5. โครงกำรส่งเสรมิกำร
จัดท ำผลงำนวิจัยและกำร
เผยแพร่บทควำม 

ภำคเรยีนที่ 
2/2562 

คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร 

หลักสตูรไดส้่งเสริมให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรน ำ
ผลงำนวิจัยน ำเสนอโดยมีงบประมำณของส ำนักวิชำ
สนับสนุนผลงำนท่ีได้รับกำรตอบรบัเพื่อน ำเสนอ
หรือตีพิมพ์ โดยในปีกำรศึกษำ 2562 ได้มีควำม
ตีพิมพ์ในวำรสำรฐำน TCI 1 จ ำนวน 1 เรื่องและ
น ำเสนอบทควำมวิจยัในเวทีนำนำชำติรวม 1 
บทควำม ได้แก ่

1. อรวรรณบญุพัฒน์ และปริพรรน์  แก้วเนตร. 
(2562). การสร้างอัตลักษณ์ของผ้าทอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย สู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการ
ท่องเท่ียว. วำรสำรวิทยำลัยดุสติธำนี, 13(2), หน้ำ 
117-133.  

2. Srithong. P andSaokham. P. (2019). The i
ntegrated management of Planning and 
Eco- Sustainable Tourism for developing 
the Community Model in Chiang Rai Prov
ince: The 26th Tri-U International Joint Semi
nar and SymposiumJiangsu University, Chin
a, October 20 – October 24, 2019 
 

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำด้ำนวิชำชีพ (สร้ำง
งำน) 

ภำคเรยีนที่ 3/252 คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร 

หลักสตูรได้น ำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรม 
กำรเป็นผูป้ระกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวรำคำ
ประหยดั ในวันท่ี 16 พ.ย. 62 ณ อำคำรเรยีนรวม
ตึก 101 มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงรำย 

7. กำรสร้ำงเครือข่ำยกับ
หน่วยงำนท้ังภำครัฐและ
เอกชน 

ภำคเรยีนที่ 
1/2563 

คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสตูร 

หลักสตูรได้ท ำควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนภำยนอก 
ดังต่อไปนี ้
1. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำด้ำนกำรโรงแรม กำร
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บริกำรวิชำกำร และกำรท่องเที่ยวร่วมกับโรงแรมใน
เครือแมริออท ประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 
2. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำด้ำนกำรโรงแรม กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรท่องเที่ยว ร่วมกับโรงแรม
แกรนด์วิสต้ำ เชียงรำย เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 
3. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำด้ำนกำรโรงแรม กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรท่องเที่ยว ร่วมกับโรงแรม 
เดอะรเิวอร์รีบำยกะตะธำนีเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 
4. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำด้ำนกำรโรงแรม กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรท่องเที่ยว ร่วมกับ โรงแรม
เวียงอินทร์ ริเวอรไ์ซด์ รสีอร์ทเมื่อวันท่ี 12 ก.ย. 
2562 
5. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำด้ำนกำรโรงแรม กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรท่องเที่ยว ร่วมกับ House 
of Hospitality Bangkok Thailand เมื่อวันท่ี 11 
ต.ค. 2562 
6. บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำด้ำนกำรโรงแรม กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรท่องเที่ยว ร่วมกับ บริษัท 
สิงห์ ปำร์ค เชียงรำย จ ำกัดเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุติระดับอุดมศึกษำ (TQF) พ.ศ. 2552 เกณฑ์มำตรฐำนคุณวุติระดับ

ปริญญำตรีสำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1) และข้อตกลงร่วมว่ำด้วยกำรยอมรับ

คุณสมบัติบุคลำกรวิชำชีพท่อง เที่ ยวอำเซี ยน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 

Professional: ASEAN MRA on TP) ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรให้สำมำรถสร้ำงทักษะทำงวิชำชีพให้แก่นักศึกษำ

รวมถึงกำรปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำส ำหรับวิชำเดิม และเพ่ิมรำยวิชำใหม่ ที่มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับกำร

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปัจจุบันมีจ ำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 142 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 ได้ลดจ ำนวน

หน่วยกิตลงให้สอดคล้องกับ มคอ.1 คือ ลดเหลือ 126 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษำได้มีเวลำฝึกปฏิบัติและเรียนรู้นอก

ห้องเรียนมำกขึ้นเนื่องจำกอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 10 อุตสำหกรรมหลักในกำรพัฒนำประเทศและยกระดับ

ฐำนะทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น รำยวิชำในหลักสูตรจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเน้นในด้ำนที่ตอบโจทย์ของ

ผู้ประกอบกำร และกำรเป็นผู้ประกอบกำร (startup) 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรเน้น

กำรใช้กำรจัดกำรโครงงำน (Project-based Learning) บนพ้ืนฐำนกำรพัฒนำศักยภำพส ำคัญ 3 ด้ำนของนักศึกษำ 

ประกอบด้วยกำรพัฒนำศักยภำพกำรคิดวิเครำะห์และกำรบูรณำกำรศำสตร์ของตนเอง กำรพัฒนำศักยภำพด้ำน

ภำษำต่ำงประเทศผ่ำนกำรปฏิบัติจริง และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ไอที)  

โดยในส่วนของกระบวนกำรสอนของผู้สอน ควรเน้นกระบวนกำรถ่ำยทอดข้อมูลที่ผสมผสำน หลำกหลำย

และน่ำสนใจ เน้นกำรบูรณำกำรกำรสอนในลักษณะเป็นทีม (Team Teaching)  อำจำรย์ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ในกำรสอนและถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ ใช้เทคนิคกำรสอนที่จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะ และกระบวนกำรคิด

ของผู้เรียนส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เพ่ือพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะกำรเป็นผู้น ำ กำรตรงต่อเวลำและ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ อำจำรย์พึงต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งใน

ด้ำนกำรครองตน กำรพัฒนำตนเอง และกำรเป็นผู้มีศักยภำพในศำสตร์เฉพำะด้ำนกำรบริกำร กำรเป็นผู้ที่ไม่หยุด

เรียนรู้  

 ในส่วนของรำยวิชำ ควรพิจำรณำตัดเลือกรำยวิชำที่ไม่ทันสมัยออก และเพ่ิมเติมรำยวิชำที่มีควำมทันสมัย

และเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนในหลักสูตร 
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3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรของหลักสูตร คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภำพสมควรให้มีกำรพัฒนำ ดังนี้ 

      1. ควรมีกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ (Needs Assessment) อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน

ทุกครั้งก่อนที่จะด ำเนินกำรเพ่ือให้กิจกรรมที่ด ำเนินกำรนั้นมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของอำจำรย์

และบุคลำกร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในกำรพัฒนำได้เป็นอย่ำงดีรวมทั้งประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ 

2. กำรก ำหนดภำระงำนหลักให้สอดคล้องกับภำระงำนด้ำนกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสมดุลกัน 
3. จดักิจกรรมที่สำมำรถพัฒนำทักษะของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้สอดคล้องกับสำยงำน 
หรือสำยวิชำชีพที่ปฏิบัติงำนอยู่ 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2563 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าแผนจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อม

ส ำหรับนักศกึษำรหัส 63 

ภำคเรียนที่ 1/2563 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

2. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำต่อหลักสูตร และสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ 3/2563 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

3. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

อำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร กำร

พัฒนำอำจำรย์ และกำรพัฒนำ

หลักสูตร 

ภำคเรียนที่ 3/2563 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

4. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเอกสำร

เพ่ือขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำคเรียนที่ 3/2563 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

5. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ

ผลงำนวิจัยและกำรเผยแพร่บทควำม 

ภำคเรียนที่ 3/2563 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ

ด้ำนวิชำชีพ (สร้ำงงำน) 

ภำคเรียนที่ 3/2563 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

7. กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน

ทั้งภำครัฐและเอกชน 

ภำคเรียนที่ 3/2563 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

  

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน    

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำม

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรท่ีก ำหนด โดย สกอ. 

ผ่ำนมำตรฐำน ผ่ำนมำตรฐำน ผ่ำนมำตรฐำน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

3.51 24 4.80 4.80 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

3.51 39 100.00 5.00 

39 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษำ 3 3 3 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์    

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3 11.7  3.89 3.89 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอำจำรย์ 3 4 4 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน

การประเมินผู้เรียน 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ 

3 10  

100.00 

 

5 10 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้    

รวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 3.82 
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน ผ่ำน/ไมผ่่ำนกำรประเมิน 
2. บัณฑิต -  4.90 4.90 ดีมาก 
3. นักศึกษำ 3.33 - - 3.33 ดี 

4. อำจำรย ์ 3.96 - - 3.96 ดี 

5.  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
กำรประเมินผู้เรยีน 

3.00 3.67 - 3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู ้ - 4.00 - 4.00 ดี 

ผลการประเมิน 3.56 3.75 4.90 3.82 ดี 
 

 

3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

องค์ประกอบ จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
องค์ประกอบท่ี 1  
การก ากับมาตรฐาน 

- - 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1.นักศึกษำมีทักษะในกำรปฏิบตัิกำร
ทำงวิชำชีพท่ีโดดเด่น เป็นที่ยอมรบั
ของสถำนประกอบกำร 

1.ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลของง
นักศึกษำก่อนเรียนเพื่อคงอัตรำกำรคงอยู่ให้
สูงขึ้น  

2.ควรมีกำรจัดอบรมเสรมิทักษะภำษำเพื่อ
กำรสื่อสำร เช่นภำษำอังกฤษ และภำษำจีน  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

 1. ควรสนับสนุนให้อำจำรย์ท ำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 
2. ควรส่งเสริมให้อำจำรย์ศึกษำตอ่ในระดับ
ปริญญำเอก 
3. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ตพีิมพ์ผลงำน
วิชำกำร 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 

1.รูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน
แบบ Work Integrated Learning 
ส่งผลให้นักศึกษำมีทักษะกำร
ปฏิบัติงำนท่ีตรงกับควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำรและสำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ทันทีหลังจบ
กำรศึกษำ 

1.รำยวิชำภำษำอังกฤษควรจ ำแนกกลุ่มทักษะ
เฉพำะสำขำเช่น กำรโรงแรม กำรท่องเที่ยว 
และกำรบริกำรออกจำกกัน  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1.มีศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรทำงกำรโรงแรมที่
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษำได้อย่ำงพอเพียง 

1. ควรเปิดช่องทำงกำรรับข้อเสนอแนะจำก
นักศึกษำและอำจำรย์ในหลำยๆช่องทำงเพื่อให้
ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำรได้
หลำกหลำยมำกข้ึน 
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อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 1   นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 16 มิถุนำยน 2563 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 2   นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 16 มิถุนำยน 2563 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 3   นำงสำวศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร   

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 16 มิถุนำยน 2563 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 4   นำงสำวสุรัชนี ยลธะศำสตร์ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 16 มิถุนำยน 2563 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 5   นำยนคเรศ อุดชะยำ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 16 มิถุนำยน 2563 

เห็นชอบโดย : นำงสำวศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร  (ประธำนโปรแกรมวิชำกำรโรงแรม) 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 16 มิถุนำยน 2563 

เห็นชอบโดย : นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์(คณบดี) 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 16 มิถุนำยน 2563 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส ำเนำรำยงำนรำยวิชำทุกวิชำ 

2. วิธีกำรให้คะแนนตำมก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้ในกำรประเมิน 

3. ข้อสรุปผลกำรประเมินของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำในปีที่ประเมิน 

4. ข้อสรุปผลกำรประเมินจำกบุคคลภำยนอก 

 


