
1 
 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2558 

ระดับปริญญาตรี 

รหัสหลักสูตร 25451431101685 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มคอ 2 ปัจจุบนั หมายเหตุ 

1. นางอรวรรณ  บุญพัฒน์ 
ปร.ด. (การจดัการนวตักรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ศศ.ม. (การจดัการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
วิทยาลัยครเูชียงราย 

1. นางอรวรรณ  บุญพัฒน์ 
ปร.ด. (การจดัการนวตักรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ศศ.ม. (การจดัการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
วิทยาลัยครเูชียงราย 

 

2. นางสาวมนสิชา  ซาวค า 
บธ.ม. การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร(วิทยาลัยดสุิต
ธาน)ี 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สถาบันราชภัฏเชียงราย) 

2. นางสาวมนสิชา  ซาวค า 
บธ.ม. การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร(วิทยาลัยดสุิต
ธาน)ี 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สถาบันราชภัฏเชียงราย) 

 

3. นายบวรพจน์ หิรณัยรัศมีกุล 
ศศ.ม. การจดัการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ) 

3. นายบวรพจน์ หิรณัยรัศมีกุล 
ศศ.ม. การจดัการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ) 

 

4. นางณฐมน สังวาลย ์
ศศ.ม. การจดัการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว(มหาวิทยาลยันเรศวร) 
บธ.บ. การท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับสอง)(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

4. นางณฐมน สังวาลย ์
ศศ.ม. การจดัการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว(มหาวิทยาลยันเรศวร) 
บธ.บ. การท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับสอง)(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 

5.  นางปริพรรน์  แก้วเนตร 
ศศ.ม.การจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยว
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว(มหาวิทยาลยัพายัพ) 

5.  นางปริพรรน์  แก้วเนตร 
ศศ.ม.การจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยว
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว(มหาวิทยาลยัพายัพ) 
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อาจารย์ผู้สอน 

รายชื่ออาจารย์ สาขาวิชาท่ีจบ 

1. นำยเสง่ียม  บุญพัฒน ์ Ph.D. Tourism Management 

2. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ ปร.ด. กำรจัดกำรนวตักรรมกำรทอ่งเที่ยวและและบริกำร 

3. นำงสำวชฎำพัศฐ์  สุขกำย ปร.ด. กำรจัดกำรนันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว 

4. นำงสำวมนสิชำ ซำวค ำ บธ.ม. กำรจัดกำรภตัตำคำรและกำรโรงแรม 

5. นำยบวรพจน์ หิรณัยรัศมีกุล ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

6. นำงณฐมน สังวำลย ์ ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

7. นำงปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

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

9. นำงน ำขวัญ วงค์ประทุม ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

10. นำงสำวปทุมพร  แก้วค ำ ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

11. นำงดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

12. นำยนคเรศ อุดชะยำ MBA. Tourism Management 

13. นำงสำวศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

14. นำงสำวขวัญฤทัย  ครองยุติ วท.ม.อุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว 

15. นำงสำวนฤมล  สุมำร วท.ม.อุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว 

16. นำยรชตะ  ไชยเมือง ศศ.ม. พัฒนำกำรท่องเทียว 

17. นำงรักติบูล  จันทนุปำน ศศ.ม. กำรท่องเที่ยวและกำรบิน 

18. นำงสำวอุทุมพร  กำรเก็บ ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ 
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19. นำงสำวสมลักษณ์ จันทรมำศ ศษ.ม. กำรสอนภำษำอังกฤษ 

20. นำงสำวอัญชลี ทิพย์โยธิน บธ.ม. กำรจัดกำรทั่วไป 

21. ว่ำท่ีร.ต. พิทยำ มณีรตัน ์ น.ม. นิติศำสตร ์

22. นำงสำวจิตตำกร อัมพุธ ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และรว่มสมัย 

23. นำงสำวศุภธิดำ นันต๊ะภูม ิ ศศ.บ. ภำษำญี่ปุ่น 

24. นำงจิรภำ ศักดิ์กิตตมิำลยั Ph.d. Management 

25. นำยภูวนำรถ  ศรีทอง รป.ม. นโยบำยสำธำรณะ 

 

อาจารย์พิเศษ 

 ไม่ม ี

 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) 

 

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

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1 .  จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำมเกณฑ์ 

หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม มีอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรจ ำนวน 5 
คน โดยไม่ได้เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอื่น และเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรตลอด
ระยะเวลำที่จดักำรศึกษำตำมหลักสูตร รำยชื่ออำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรมดีังนี้ 
             1. นำงอรวรรณ   บุญพัฒน์ 
             2. นำงสำวมนสิชำ ซำวค ำ 
             3. นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกลุ 
             4. นำงสำวณฐมน บุญปั๋น 
             5. นำงปริพรรน์ แก้วเนตร 
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและสาขาวิชาท่ีจบ 
 
 

รายชื่อ สาขาวชิาที่จบ 

1.นำงอรวรรณ   บุญพัฒน์ ปร.ด. (กำรจดักำรนวตักรรมกำรทอ่งเที่ยวและ
บริกำร) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ศศ.ม. (กำรจดักำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)   
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว)  
วิทยำลัยครูเชียงรำย 

2. นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ บธ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร 
ศศ.บ. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

3. นำยบวรพจน์ หิรณัยรัศมีกุล ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  
ศศ.บ. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

4.นำงณฐมน สังวำลย ์ ศศ.ม. กำรจดักำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

5. นำงปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. กำรจดักำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 
   ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำมเกณฑ์ 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2555 เปิดสอนครั้งแรกปี
กำรศึกษำ 2555 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำ (ภำยใน 5 ปี) และจะ
ครบรอบกำรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
หลักสูตรในปีพ.ศ. 2558 และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยในครำวกำรประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้รับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่5 
เมษำยน 2559 และจะใช้จัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำรุ่นเข้ำเรียนใน         ปี
กำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 
        ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2561  ทำงกรรมกำรหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
ตำมรอบเวลำที่ก ำหนด (ปรับใหญ่) ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (หลักสูตรปรับปรุง) จะครบก ำหนดกำรรับนักศึกษำตำมหลักสูตรใน        
ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนั้น จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบเวลำที่ก ำหนด) (ระยะ
ก่อน 5 ปี) โดยมีรำยละเอียดกำรปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี ้
        1. ทำงคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุง
หลักสูตร และกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร โดยก ำหนดให้มีตัวแทนด้ำนวิชำกำร และ            
ด้ำนผู้ประกอบกำรดังค ำสั่งแนบ 
         2. ด ำเนินกำรประชุมกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลกำรศึกษำ
ควำมต้องกำรที่ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย (Need 
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Assessment) และจำกข้อเสนอแนะของกรรมกำรทวนสอบ รวมถึงผู้ประกอบ และนักเรียน
เมื่อครั้งที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรออกประชำสัมพันธ์ พบว่ำช่ือหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม 
ไม่สื่อควำมเข้ำใจต่อหลักสูตรและวิธีกำรสอน จึงได้มีกำรปรับช่ือสำขำวิชำในหลักสูตร       
จำกหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม  เป็น หลักสูตรกำรโรงแรม ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และ
ข้อเสนอแนะจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 
3. ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เมื่อวันที่ 10 
เมษำยน 2562 
        4. ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เมื่อวันที่ 17 
พฤษภำคม 2562 
เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

  

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนด โดย 

สกอ. 

ผ่ำนมำตรฐำน ผ่ำน ผ่ำน 
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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) 
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การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มี
กำรด ำเนินกำรก ำหนดทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพโดยยึดตำมเกณฑ์
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรปี 2548 คุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม  
ไว้ดังต่อนี ้

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5คน 1. คุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

คุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำร
ท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ .ศ . 2553 
(มคอ.1) และคุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรปี 2548 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 

 
 
โดยมีระบบกลไกในกำรคัดเลือกในกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีวิธีด ำเนิน
ดังต่อไปนี้ 
        1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์กำรเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (แทนคนเดิมที่หมดสัญญำจ้ำงหรือลำออก) ต่อคณบดี        
       2. ทั้งนี้กระบวนกำรสรรหำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร กำรจัดหำอำจำรย์ผู้มีคุณสมบัติที่
สอดคล้องตำมเกณฑ์ ดังนี้ อำจำรย์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ .ศ. 2553 (มคอ.1) และคุณวุฒิของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรปี 2548 กล่ำวคืออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำระดับปริญญำเอก/โท หรือเทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
และปฏิบัติงำนเต็มเวลำในต ำแหน่งอำจำรย์ และจะต้องเคยปฏิบัติงำนในธุรกิจโรงแรมไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี 
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        3. คณบดีพิจำรณำรำยละเอียดตำมเกณฑ์คุณสมบัติกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
และเสนอต่อมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน (เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
งำนวิชำกำร  ท่ีประชุมคณบดี 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 ำหลักสูตรในกำรเข้ำรับ       
กำรฝึกอบรมอบรม กำรประชุม สมัมนำ เพื่อพัฒนำศักยภำพตนเองทั้งในด้ำนวิชำชีพและ   
กำรปฏิบัติกำรสอน กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 

1. มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้ง 5 

คนอย่ำงชัดเจนและต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรครบ 5 คนตลอดระยะเวลำที่จัด

กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

2. มีกำรมอบหมำยภำระหนำ้ที่ให้เหมำะสมกับคณุวุฒิควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

ประสบกำรณ์ของอำจำรย์แตล่ะทำ่นในหลักสตูร 

3. มีกำรก ำหนดภำระงำนและแรงจูงใจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. มีแนวทำงกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

5. มีระบบกำรยกย่องและรักษำอำจำรย ์

6. มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพฒันำอำจำรย์ทั้งในด้ำนวิชำชีพ และด้ำนกำรสอน 

อย่ำงชัดเจน 

7. มีระบบอำจำรย์พี่เลี้ยง ซึ่งจะเป็นอำจำรย์อำวุโสหรืออำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์และ/

หรืออำจำรย์ผู้ที่ได้รับต ำแหน่งวิชำกำร ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ทั้งในเรื่องของเทคนิค
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กำรท ำต ำรำ เอกสำรประกอบกำรสอน เพื่อพัฒนำให้อำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่สูงข้ึน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
มีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตนเองในในด้ำนต่ำงๆ ตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย (กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม) โดยส ำนักวิชำได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนอำจำรย์เป็นรำยบุคคล         
โดยอำจำรย์มีอิสระในกำรเลือกหัวข้อที่จะไปพัฒนำตนเองภำยใต้กรอบและนโยบำยกว้ำงๆ     
ที่ส ำนักวิชำให้ไว้คือให้เลือกหัวข้อท่ีตรงกับศำสตร์ที่รับผิดชอบและเป้ำหมำยกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร  
ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม มีกำรก ำหนดแนวทำงใน     
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำอำจำรย์เปน็กำรเฉพำะ นอกเหนือจำกกรอบและนโยบำยของส ำนักวิชำ
ไว้ดังต่อไปนี ้

1. อำจำรย์ทุกคนต้องท ำแผนพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรท ำผลงำนวิชำกำร 

กำรวำงแผนกำรศึกษำต่อ และกำรวิจัย โดยให้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับหลักสูตร         

ควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์แต่ละท่ำน 

2. อำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำจะต้องรำยงำนผลกำรพัฒนำตนเองและกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร ต่อส ำนักวิชำและ

หลักสูตร  

3. หลักสูตรจะต้องติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำตนเองของคณำจำรย์

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรพัฒนำอำจำรย์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

        นอกจำกกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อให้อำจำรย์ใช้ในกำรไปเข้ำร่วมกำรประชุม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำตนเองเป็นรำยบุคคลแล้ว ส ำนักวิชำและหลักสูตรยังได้ด ำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำอำจำรย์ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ โดยรวมของส ำนักวิชำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร         
กำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ที่ปรึกษำสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ โครงกำรอบรมเทคนคิ
กำรสอนส ำหรับอำจำรย์ใหม่ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในตัวบ่งช้ี
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีทุนพัฒนำอำจำรย์เพื่อส่งเสริมให้อำจำรย์ได้
ศึกษำต่อเพื่อเพิ่มวุฒิตำมแผนยุทธศำสตร์ของคณะเพื่อพัฒนำอำจำรย์แต่ละท่ำนรำยบุคคล 
และมีกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยร่วมของนักศึกษำและ
อำจำรย์ ทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัย และทุนส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุม
วิชำกำร ณ ต่ำงประเทศให้กับอำจำรย์ จ ำนวน 2 ทุน (First come First serve) 

ในปีกำรศึกษำ2560 ทุนส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุม
วิชำกำร ณ ต่ำงประเทศให้กับอำจำรย์จ ำนวนจ ำกัดเพียง 2 ทุนเท่ำนั้น  แต่พบว่ำมีอำจำรย์ขอ

 
4.1-1แบบเก็บข้อมูลบุคลำกรสำย

สอนที่ ไ ด้ รั บ ก ำ รพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะวิชำชีพท้ัง
ในและต่ำงประเทศ อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

4.1-2แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ระยะ 5 ปี  (พ .ศ .2560-
2564) 

4.1-3 HTSM2018 
International 
Conference on 
Hospitality , Tourism, 
and Sports 
Management on 22-
24August 2018 at 
Waseda 
University,Tokyo,JAPAN 
(Proceedings) 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ทุนส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่ง
ท ำเรื่องขอพร้อมกัน จึงมีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ในกรณี3
ทุน ที่ขอพร้อมกัน อำจำรย์ที่เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัยที่จะไปน ำเสนอผลงำนแนะน ำให้เขียน
โครงกำรของบประมำณจำกสถำบันวิจัยฯของมหำวิทยำลัยแทน และอำจำรย์ท่ำนท่ีเป็นผู้ร่วม
วิจัยแต่ต้องไปน ำเสนอให้เขียนโครงกำรขอทุนส ำนักฯแทน จึงเป็นแนวทำง          กำร
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำในส่วนของงบประมำณทุนส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยใน        กำร
ประชุมวิชำกำร ณ ต่ำงประเทศให้กับอำจำรย์ ที่จ ำนวนจ ำกัดเพียง 2 ทุน 

ในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำหรับสำขำกำรบริหำรโรงแรมมีอำจำรย์ที่ได้รับทุนกำรไปน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยในต่ำงประเทศจ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่อำจำรย์ปริพรรน์ แก้วเนตร และอำจำรย์ 
มนสิชำ ซำวค ำ เข้ำร่วมสัมมนำและน ำเสนอผลงำนในงำน HTSM 2018 International 
Conference on Hospitality , Tourism, and Sports Management Waseda University 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นระหว่ำงวันที่ 22 - 24สิงหำคม 2561 รวมทั้งมีกำรพัฒนำอำจำรย์โดย
กำรสนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรในประเทศทั้งในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ  

เพื่อให้แผนกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์สำมำรถเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพคณะกรรมกำร
หลักสูตรได้มีกำรสนับสนุนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพัฒนำศักยภำพตนเอง กำรด ำเนินกำรให้
ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอนขึ้นเป็นต ำรำ กำร
พัฒนำข้อเสนองำนวิจัยเพื่ อเตรียมขอสนับสนุนงบประมำณทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย กำรเขียนบทควำมวิชำกำรเพื่อกำรตีพิมพ์ลงวำรสำรและกำรเข้ำร่วมกำรประชุม 
กำรให้ข้อมูลกำรเข้ำอบรม สัมมนำที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร เพื่อยกระดับและสร้ำงควำมเชี่ยวชำญของตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  3 3 3 
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• คุณภาพอาจารย์(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานตัวบ่งชี้ 
 
1.  ข้อมูลคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 1 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 1 
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่เป็น รองศำสตรำจำรย ์ - 
5. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่เป็น  ศำสตรำจำรย ์ - 

 
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 2 0.8 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุม่
ที่ 2 

0.60 - 0 
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- 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 2 1.60 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร       
พ.ศ.2556  
- ผลงำนไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ดร้บักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
- 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 

รวม 4 2.4 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสตูรทั้งหมด 15 

 

 

3. รายละเอียดข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที/่ชื่อ

ฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

ค่าน้ าหนัก 

Identity Creation toward 

Adding Value to Tourism 

Products for Textile of 

Chiangsaen District, Chiang Rai 

Province 

อำจำรย์ปริพรรน์ แก้วเนตร HTSM 2018 International Conference 

on Hospitality , Tourism, and Sports 

Management on 22-24August 2018 at 

0.40 
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Waseda University, Tokyo, JAPAN 

(Proceedings) 

Bicycle Tourism Management 

Model in Chiang Sean 

Municipality, Chiang Rai 

Province 

อำจำรย์ภูวนำรถ ศรีทอง 

อำจำรย์มนสิชำ  ซำวค ำ 

 

HTSM 2018 International Conference 

on Hospitality , Tourism, and Sports 

Management on 22-24August 2018 at 

Waseda University, Tokyo, JAPAN 

(Proceedings) 

0.40 

กำรประเมินศักยภำพแหล่ง

ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว

เชิงเกษตรหมู่บ้ำนวำวี จังหวัด

เชียงรำย 

อำจำรย์น ำขวัญ วงศ์ประทุม 

อำจำรย์มุกตำ นัยวัฒน์ 

อำจำรย์ขวัญฤทัย ครองยุติ 

อำจำรย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 

อำจำรย์พรรณิภำ ซำวค ำ 

อำจำรย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 

วำรสำรดุสิตธำนี ปีที่  12 ฉบับที่  2 เดือน

พฤษภำคม-สิงหำคม 2561 

0.80 

กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน    

บ้ำนฮ่องแฮ ่

อำจำรย์ปทุมพร แก้วค ำ 

อำจำรย์น ำขวัญ วงศ์ประทุม 

อำจำรย์อุทุมพร กำรเก็บ 

อำจำรย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทรจักร 

อำจำรย์มุกตำ นัยวัฒน์ 

อำจำรย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 

วำรสำรดุสิตธำนี ปีที่  12 ฉบับที่  3 เดือน

กันยำยน – ธันวำคม 2561 

0.80 

 

เพรำะฉะนั้นในปี 2561 หลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรคิดเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด เท่ำกับร้อยละ 

15(4x100/5) =15)  

 

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 60 ร้อยละ 20=5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม 11.66 
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• ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3 11.66 3.89 3.89 

3 

 
 

• ผลที่เกิดกับอาจารย์ (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 สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
5 คนที่มีรำยช่ือดูแลหลักสูตรนั้น ยังคงเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรชุดเดิมทั้ง 5 คน  
ในปีกำรศึกษำ 2559-2560 มีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเนื่องจำก อำจำรย์งำม
นิจ แสนน ำพล ลำออกซึ่งมีกำรขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติผ่ำน
กระบวนกำรสรรหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 
คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ (เอกสำร สมอ.08) เป็นที่เรียบร้อย 
โดยปัจจุบันปี 2561อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรยังคงปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำทุกคน และอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรทุกคนเป็นอำจำรย์ประจ ำของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยมีรำยชื่อดังนี ้
 

2558 2559 2560 2561 
1. อ.มนสิชำ ซำวค ำ 
2. อ.บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 

3. อ.มุกตำ  นัยวัฒน์ 
4. อ.ณฐมน  สังวำลย์ 
5. อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร   

 

1. อ.มนสิชำ ซำวค ำ 
2. อ.บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 
3. อ.งำมนิจ  แสนน ำพล 
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.บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 
4. อ.ณฐมน  สังวำลย์ 
5. อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร   

 

 
2-4.3-3 ห ลั ก สู ต ร ก ำ รบริ ห ำ ร
โรงแรม (ปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2558 
2-4-3-4 เอกสำร สมอ.08 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรมได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2558 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.25 ในปีกำรศึกษำ 2559พบว่ำ      มี
ควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.30 ในปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีควำม    พึง
พอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.35 และในปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ มีควำม      พึง
พอใจในระดับมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.00 

ส ำหรับข้อร้องเรียนของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำ 2561 พบว่ำ“ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆในกำรบริหำรหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนพึงพอใจในกำรบริหำรหลักสูตร” 
 

ความพึงพอใจ 

/ปีการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

2558 

ปี

การศึกษา 

2559 

ปี

การศึกษา 

2560 

ปี

การศึกษา 

2561 

ควำมพึงพอใจต่อกำร

บริหำรหลักสตูร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

3.25 

พอใช้ 

3.30 

พอใช้ 

3.35 

พอใช้ 

4.00 

มำก 

 
4.3-3 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อ
ก ำ รบริ ห ำ รหลั กสู ต รบริ ห ำ ร
โรงแรม พ.ศ. 2561 
 
 
4.3-4 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นและควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์ประจ ำต่อกำรบริหำร
หลักสูตร  

0

20

40

60

80

100

ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ปี2561

อตัราคงอยู่ (รอ้ยละ)

กราฟแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรการบริหารโรงแรม ปี 2556-2558 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

กราฟแสดงความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารหลักสูตร 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์  3 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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3.5

4

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี  2561
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

• การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 

 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2556 79 

(100%) 

46 

(41%) 

40 

(13%) 

38 

(5%) 

4 

(ตกค้ำง) 

1 

(ตกค้ำง) 

2557  96 

(100%) 

69 

(28%) 

60 

(13%) 

59 

(1.6%) 

2 

(ตกค้ำง) 

2558   102 

(100%) 

85 

(16%) 

73 

(14%) 

30 

(59%) 

2559    108 

(100%) 

81 

(25%) 

71 

(12%) 

2560     91 

(100%) 

61 

(33%) 

2561      80 

(100%) 

หมำยเหตุ นักศึกษำท่ีอยู่เกินกว่ำอำยุของหลักสูตรให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษำตกค้ำง 

 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2556  ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 มีจ ำนวนลดลง คดิเป็นร้อยละ 41,13,5 

 ตำมล ำดับและมีนักศึกษำ ตกค้ำงในปี 2560 จ ำนวน 4 คน และ 1 คนในปี 2561 

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557  ช้ันปีท่ี 2  ช้ันปีที่ 3 และชั้นปีท่ี 4  มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 28, 13 

และ 1.6 ตำมล ำดับและมีนักศึกษำ ตกค้ำงจ ำนวน 2 คน  

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2558  ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4  มีจ ำนวนลดลง คดิเป็นร้อยละ 16,14 

และ 59 ตำมล ำดับ 

 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559  ขั้นปีท่ี 2  และ ช้ันปีท่ี 3 มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 25 และ 12 

ตำมล ำดับ 
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จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560  ขั้นปีท่ี 2   มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 33 

 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนนกัศึกษำ  

 จำกสถิติกำรรับนักศึกษำของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวท่ีด ำเนินกำรรับนักศึกษำตั้งแต่

ปี 2557 และมีอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำลดลงมีผลมำจำกปัจจัยดงัต่อไปนี ้

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 2556 2557 2558 2559 2560 

2556 จ ำนวน     1 
ร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในรุ่น     1.2% 

2557 จ ำนวน     3 
ร้อยละของจ ำนวนที่รับเข้ำในรุ่น     3.1% 

 

0 20 40 60 80 100 120

นกัศกึษาปี 56

นกัศกึษาปี57

นกัศกึษาปี58

นกัศกึษาปี59

นกัศกึษาปี60

นกัศกึษา61

ช่ือแผนภมูิ

2561 2560 2559 2558 2557 2556
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2560 มีนักศึกษำที่จบหลักสตูรดังต่อไปนี ้

- นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2556  จ ำนวน 1 คน ทีเ่ป็นนักศึกษำที่คงค้ำงมำจำกกำรจบปีกำรศกึษำ 2559 

- นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 3 คน เป็นนักศึกษำท่ีคงค้ำงมำจำกกำรจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 

2560 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนกัศึกษำ 

1. ปัจจัยที่เกิดจำกตัวนักศึกษำลงทะเบียนเรียนไม่ครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร เนื่องจำกไม่เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ก่อนกำรลงทะเบียนในแต่ละภำคเรียน หรืออำจลงทะเบียนเรียนตำมเพื่อนที่มีแผนกำรเรียนแตกต่ำงกัน นักศึกษำบำงส่วนมี          

กำรโอนย้ำยมำจำกต่ำงสำขำหรือต่ำงคณะ เป็นผลให้ต้องวำงแผนกำรเรียนรำยบุคคลและท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำหรือยืดระยะเวลำใน

กำรเรียนมำกกว่ำนักศึกษำท่ีเข้ำเรียนแบบปกติ 

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 ำให้ สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

• คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ 2.1) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ ำนวนบัณฑติที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสตูรนี้ท้ังหมด  4 

2. จ ำนวนบัณฑติในหลักสูตรทีไ่ดร้ับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑติ  4 

3. ร้อยละของบณัฑิตทไีด้รับจำกกำรประเมินผู้ใช้บัณฑติต่อจ ำนวนบณัฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 100 

4. ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติ (คะแนนเต็ม 20) 18.4 

5. ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 4.60 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์สกอ. 

(ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิต) 

ต้ังต้ัง 

ตัวหาร 
 

ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
มำกกว่ำ 3.51 

18.4 
4.60 4.60 

4 

 

• ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) 

 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมด 4 100 
จ ำนวนบัณฑติที่ตอบแบบส ำรวจ 4 100 
จ ำนวนบัณฑติที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอำชีพอิสระ) 

- ตรงสำขำท่ีเรียน 

- ไม่ตรงสำขำท่ีเรียน 

                  4 
 
4 

 

100 
 

            100 

จ ำนวนบัณฑติที่ประกอบอำชีพอิสระ -  
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ -  
จ ำนวนบัณฑติที่ศึกษำต่อ -  
จ ำนวนบัณฑติที่อุปสมบท -  
จ ำนวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหำร -  
จ ำนวนบัณฑติที่ไมม่ีงำนท ำ -  

 

กำรวิเครำะห์ผลที่ได้ 

จำกผลกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
โรงแรม พบว่ำนักศึกษำมีงำนท ำทั้งสิ้น 4คน ร้อยละ 100 โดยบัณฑิตทั้งหมดได้ท ำงำนในสถำนประกอบกำรที่ตรงกับสำขำวิชำที่เรียน  
โรงแรมที่พัก ร้ำนอำหำร และบริษัททัวร์ ซึ่งส่วนเป็นผลมำจำกกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำและได้รับกำรจ้ำงงำน
ต่อเนื่องภำยหลังจำกจบกำรศึกษำ โดยส่วนใหญ่นักศึกษำเลือกที่จะท ำงำนในโรงแรมภำยในจังหวัดเชียงรำยและบริษัททัวร์ใน
กรุงเทพฯ 

 
 

การประเมินตนเอง 
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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 
4 
4 

 

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 

การรับนักศึกษา 
- หลักสูตรมีกำรก ำหนด ก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำเรียนโดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำส ำหรับหลักสูตร ศศ.บ. 4 ปีและหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี 
โดยมีคุณสมบัติส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำด้ำนกำรโรงแรมหรือที่
เกี่ยวข้อง  
- ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำที่สำมำรถรับเข้ำเรียนได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ จ ำนวนตำมเล่ม มคอ.
2 คือ 40 คน รับจริงโดยกำรแจ้งยืนยันจ ำนวนต่อมหำวิทยำลัยคือ 80 คน เนื่องจำกเป็นสำขำ
ที่เป็นที่ต้องกำรของผู้เรียนท ำให้มีผู้สมัครมำกกว่ำจ ำนวนรับ และมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ดูแลเฉลี่ยอำจำรย์ 1 ท่ำน ต่อนักศึกษำ 25 คน  

3.1-1 ประกำศรับนักศึกษำสื่อ
ประชำสมัพันธ์กำรรับสมัคร และ
ส ำเนำหน้ำเว็บไซต์คณะที่มีกำร
ประชำสมัพันธ์นักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2561 
3.1-2 ระเบียบกำรรับสมคัรและ
เกณฑ์กำรคัดเลือกนักศึกษำ 
3.1-3 ประกำศรำยชื่อผู้ผำ่นกำร
คัดเลือก 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
- แจ้งข้อมูลคุณสมบัติและจ ำนวนของนักศึกษำที่สำมำรถรับเข้ำเรียนได้กลับไปยังส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (หน่วยรับนักศึกษำใหม่)  ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด           
โดยพิจำรณำข้อมูลสัดส่วนอัตรำอำจำรย์ต่อจ ำนวนนักศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ) และจ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ประกอบกำร
พิจำรณำ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
สำมำรถรับนักศึกษำคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรมีกำรประชุมร่วมกัน เพื่อพิจำรณำถึง
เป้ำหมำยของกำรรับนักศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ (จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำในแต่ละ
ปีกำรศึกษำ) และคุณภำพ (กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำได้แก่ คุณวุฒิ ทัศนคติ
บุคลิกภำพ ควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียนในหลักสูตร) เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรรับ
นักศึกษำ ซึ่งได้น ำผลลัพธ์ของกระบวนกำรรับนักศึกษำ ในปี 2560มำทบทวนกระบวนกำรรับ
นักศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นซึ่งพบว่ำ ในปี 2561  คณะกรรมกำรหลักสูตร ควรเพิ่ม
กระบวนกำรในกำรประชำสัมพันธ์ต่อสถำบันกำรศึกษำเป้ำหมำยเพิ่มมำกข้ึน เพื่อเพิ่มจ ำนวน
ผู้สมัคร และกำรก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำเข้ำเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำควรน ำสัดส่วน
มำตรฐำนอำจำรย์ต่อนักศึกษำตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำมำเป็นเกณฑ์
ส ำคัญ ในกำรก ำหนด จ ำนวนรับ นักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินของคณะกรรมกำร
หลักสูตร  จึงต้องกำรวิเครำะห์หำสำเหตุเพื่อหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร    
ด้ำนกำรตลำดที่เหมำะสม  
ในปี 2561 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรโรงแรม  คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตรได้มีกำรประชุมก่อนกำรรับนักศึกษำโดยพิจำรณำถึงมีกำรปรับกระบวนกำรรับ
นักศึกษำดังนี ้
- เป้ำหมำยของกำรรับนักศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ (จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำในแต่
ละปีกำรศึกษำ) และคุณภำพ (กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำได้แก่ คุณวุฒิ สติปัญญำ 
บุคลิกภำพ ควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียนในหลักสูตร) ก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำ 
จ ำนวนที่รับนักศึกษำ 
- กระบวนกำรรับนักศึกษำในปี 2561  
- กำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดต่อโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย  และกำร
ประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนรัฐและเอกชน 
หลังจำกกำรประชุม คณะกรรมกำรหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรในกระบวนกำรรับนักศึกษำ ในปี 
2561 ดังนี ้
ซึ่งได้มีกำรท ำงำนร่วมกับส ำนักวิชำ ฯ และหน่วยรับนักศึกษำดังนี้ 
1. ประกำศรับสมัครนักศึกษำ (ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย) 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษำตำม มคอ.2 และประกำศมหำวิทยำลัย 
3. คัดเลือกนักศึกษำตำมเกณฑ์กำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
4. ประกำศรำยชื่อนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกผ่ำน เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
5. รำยงำนตัวและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
สรุปผลในปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำ ทั้งหมด 80 คนนักศึกษำทุกคนมี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรและมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ 

3.1-4 รำยงำนกำรประชุมส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ครั้งท่ี 2 ภำค
เรียนที่ 2/2560 
3.1-5 รวม กฎกระทรวง ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ 
และมติคณะกรรมกำรอดุมศึกษำที่
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ/์แนวทำง 
และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง 
เมษำยน 2554 ถึง กรกฎำคม 
2556 
3.1-6 ค ำสั่งส ำนักวชิำกำร
ท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยให้บุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดพะเยำ 
 2561 
3.1-7  รำยงำนกำรประชุมผลกำร
รับนักศึกษำ 
3.1-8 รำยงำนผลกิจกรรม 
ประชำสมัพันธ์เพื่อกำรศึกษำต่อ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
มีจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนนักศึกษำเป้ำหมำยตำมแผนกำรรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2555-
2560 ที่ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำ 40 คน ตำม มคอ.2  
เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้สนใจสมัครเข้ำเรียนมำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด คณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตรจึงมีมติให้เพิ่มจ ำนวนรับนักศึกษำอีก 1 เท่ำตัว (จำก 40 คน เป็น 80 คน)  
ซึ่งทำงหลักสูตร ได้มีกำรจัดกำรในกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำใหม่ ผ่ำนช่องทำง
กำรตลำดที่หลำกหลำยเพิ่มขึ้น  
1. กำรน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ เช่น กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึก
ปฏิบัติ กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับกำรเรียน(Work Integrated Learning Program: WIL) 
ซึ่งนักศึกษำได้โอกำสในกำรเตรียมตัวฝึกปฏิบัติงำนโรงแรมก่อนฝึกงำน 150 ช่ัวโมงและกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น    
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยมีกำรบันทึกควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือกับ
(MOU) สถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
3. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับกรมจัดหำงำน 
จังหวัดเชียงรำย จัดงำนหำงำนให้ค ำแนะน ำด้ำนอำชีพและกำรศึกษำ 
4. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนเอกชน เช่น กำรร่วมจัดงำน หนึ่งใจติวให้น้อง ของ
โอสถสภำ เพื่อแนะน ำสถำนกำรศึกษำหลังจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยำ ,จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนทำงดำ้น
สำยวิชำชีพ จำกข้อมูลสรุปนักศกึษำแรกเข้ำจำกโรงเรยีนต่ำงๆ ของส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
5. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนักวิชำ และได้น ำรถปฏิบัติกำรเคลื่อนที่
กำรท่องเที่ยวกำรโรงแรมและกำรบริกำร ไปประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนมัธยม
กลุ่มเป้ำหมำยจังหวัด พะเยำ เชียงรำย และเชียงใหม่  
ในปีกำรศึกษำ2561  ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดเลือกไว้ตำมกลไกเดิมของมหำวิทยำลัย
และให้เพิ่มกระบวนกำรประชำสมัพันธ์หลกัสูตรให้มำกขึ้น โดย โดยจัดกิจกรรมประชำสัมพนัธ์
เพื่อกำรศึกษำต่อ ซึ่งผลจำกกำรท ำประชำสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งปรับปรุงในกระบวนกำรรับ
นักศึกษำจำกปี 2560 พบว่ำมีนักศึกษำ จ ำนวน 91  คนในปี2561 จ ำนวน 80 คน จ ำนวน
นักศึกษำ ลดลง พบว่ำในกำรประชำสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดเชียงรำย
และจังหวัดใกล้เคียงยังมีควำมต้องกำรให้ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว หลักสูตรกำรบริหำร
โรงแรม ท ำกำรประชำสัมพันธ์ก่อนที่นักศึกษำจะสมัครเรียนเพิ่มเติม อีกทั้งยังพบว่ำข้อมูลใน
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆของมหำวิทยำลัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยจำกผลกำรรับ 
ประกอบกับ จ ำนวนประชำกรในช่วงวัยทำงกำรศึกษำมีจ ำนวนลดลง ตำมอัตรำส่วนประชำกร
ในประเทศ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมกำรหลักสูตรได้ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนกำรรับ
นักศึกษำ และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ในปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งคณะกรรมกำร
หลักสูตรได้มีมติในที่ประชุมว่ำ 
1.  ควรก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำมำกกว่ำจ ำนวนนักศึกษำเป้ำหมำยแตไ่ม่เกิน 60 คน        ตำม
อัตรำส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำเต็มเวลำ เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ  
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2 เพิ่มช่องทำงในกำรกระบวนกำรในกำรรับนักศึกษำร่วมกันกับมหำวิทยำลัยอื่นๆและองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้นักศึกษำตรงตำมเป้ำหมำยทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
3. กำรประชำสัมพันธ์โดยใช้รถปฏิบัติกำรเคลื่อนที่ของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพิ่มจ ำนวน
โรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียรำยและจังหวัดใกล้เคียง 
4.กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ทั้งร่วมกับมหำวิทยำลัยและส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดเชียรำยและจังหวัดใกล้เคียง 
5. คุณสมบัติของนักศึกษำทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ ยังคงใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดิมทั้งนี้ทำง
หลักสูตรฯขอเพิ่มกระบวนในกำรคัดเลือกนักศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์ โดยมุ่งเน้นเพื่อคัดเลือก
นักศึกษำที่มีเจตคติที่ดีส ำหรับกำรผู้ให้บริกำร บุคลิกภำพเพื่อให้สอดคล้องคุณสมบัติของ
บัณฑิต 
6. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ำยทำงกำรวิชำกำร และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพิ่ม
มำกขึ้น ทั้งนี้ค ำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยและกำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดีให้กับโปรแกรมวิชำกำร
บริหำรโรงแรม ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำกำรศึกษำ ของหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม ปรับปรุง พ.ศ. 
2558 
1.คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประชุมเพื่อด ำเนินกำรวำงแผนกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
2. หลักสูตรวิชำกำรบริหำรโรงแรมด ำเนินกำรตำมแผนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
3.คณะกรรมกำรหลักสูตรประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ และทบทวน
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ และด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป 
ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวในแต่ละปีจะมีควำมหลำกหลำยของกิจกรรมที่จะไม่ซ้ ำกัน เนื่องจำกได้มีกำรทบทวน
กระบวนกำรดังกล่ำวในทุกปีกำรศึกษำ และน ำผลที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำให้แก่นักศึกษำใหม่ของหลักสูตร ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด เช่น  
          ในปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ใน
แต่ปีกำรศึกษำเพื่อแนะน ำมหำวิทยำลัยและแจ้งข้อมูลที่ส ำคัญให้กับนักศึกษำทรำบในส่วน
ของหลักสูตรได้ร่วมด ำเนินกำรกับส ำนักวิชำฯ ดังนี ้
           - จัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรมเพื่อให้ข้อมูลที่
ส ำคัญให้กับนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำศึกษำ เช่น รำยละเอียดหลักสูตรและ
แผนกำรเรียน กำรแนะแนวกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย ระเบียบกำรแต่งกำยของส ำนักวิชำ
ฯ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ วิธีกำรลงทะเบียนในระบบ Free 
enrollment  และกำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำเพื่อพัฒนำให้นักศึกษำมีคุณสมบัติในกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับคุณสมบัติของบัณฑิตสำขำกำรบริหำรโรงแรมทั้งนี้กิจกรรมในกำรอบรมเป็นทักษะที่

3.1-9 ก ำหนดกำร กิจกรรมกำร
เตรียมควำมพร้อม ส ำหรับ
นักศึกษำใหม่ปีกำรศึกษำ 2561 
3.1-10 รำยงำนกำรประชุม
โปรแกรมวิชำกำรบรหิำรโรงแรม 
ครั้งท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 1/2561 
3.1-11 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมเสริมสร้ำงปลูกฝังวินัย
คุณธรรม จรยิธรรมเช่น กิจกรรม
ตำนหำแม่ฟ้ำหลวง กิจกรรมแห่
เทียนพรรษำ กิจกรรมบำยศรสีู่
ขวัญ 
3.1-12 รำยงำนผลกิจกรรม 
พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (กำรคดิ
วิเครำะห์) 
3.1-13รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลิกภำพ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยวกำร
โรงแรมและกำรบริกำร 
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นักศึกษำขำดควำมพร้อมในกำรด้ำนต่ำงๆ โดยทำงหลักสูตรได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติของ
นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนในปี 2560โดยได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
- กิจกรรม ปรับพื้นฐำนควำมรู้ให้กับนักศึกษำใหม่ประกอบด้วย 
1. กำรอบรมพื้นฐำนภำษำอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษให้ผู้เรียน 
2. กำรพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยวกำรโรงแรมและกำรบริกำร 
3.กิจกรรมเสรมิสร้ำงปลูกฝังวินัยคณุธรรม จริยธรรมเช่น กิจกรรมตำนหำแม่ฟ้ำหลวง 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ กิจกรรมบำยศรสีู่ขวัญ 
4.กิจกรรม ทักษะกำรคิดวิเครำะหแ์ละเชื่อมโยงข้อมูล 
ทำงโปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรมได้ด ำเนินกำรเมื่อมีกำรทบทวนกระบวนกำรเตรยีมควำม
พร้อมก่อนเข้ำศึกษำหลังจำกจัดกจิกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมพบว่ำนักศึกษำมีข้อเสนอแนะ
ในกำรอบรมภำษำอังกฤษเรื่องต้องกำรฝึกกำรสนทนำกับชำวต่ำงชำติ ทำงโปรแกรมวิชำกำร
บริหำรโรงแรมจึงได้ขอควำมอนุเครำะห์ควำมร่วมมือจำกกองวิเทศสมัพันธ์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำย ในกำรเชิญชำวต่ำงชำติเข้ำมำร่วมในกำรฝึกกำรสนทนำกับนักศึกษำในกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำในปี2562 อีกทั้งยังได้ในปี 2561 ทำงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
โปรแกรมวิชำกำรบรหิำรโรงแรม จึงได้วำงแผนโครงกำรปฐมนิเทศนกัศึกษำใหม่ในปีกำรศึกษำ 
2562 โดยวำงแผนว่ำจะมีกำรอบรมและชี้แจงรำยละเอียดทั้งในระดบัส ำนักและระดับ
หลักสตูร และกิจกรรมตำ่งๆ เช่นเดียวกับปีท่ีผ่ำนมำ ดังแผนภำพข้ำงล่ำงนี้ 
 

3.1-14 รำยงำนผล กิจกรรมปรับ
พื้นฐำนควำมรู้นักศึกษำใหม่ ปี
กำรศึกษำ 2561 
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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 ดังต่อไปนี้ 
1.พัฒนำอำจำรย์ประจ ำให้มีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
2. เสนอรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำในกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อให้
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
3.ก ำหนดบทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
4. ติดตำม ควบคุมดูแล กระบวนกำรท ำหน้ำท่ีของอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 5.ประเมินผลกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำของคณำจำรย์โดยประธำนโปรแกรมวิชำและ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นโดยได้เสนอช่ือ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยใช้เกณฑ์อำจำรย์ 1 ท่ำน สำมำรถเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ไม่เกิน 2 หมู่เรียน เพื่อให้กำรให้ค ำปรึกษำเกิดประสิทธิภำพสูงสุด        
โดยจัดท ำเป็นค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
ในปีกำรศึกษำ 2561 โปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรมและคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้
ส่งอำจำรย์ในหลักสูตรเข้ำกำรอบรมหลักสูตรกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ด ำเนินกำรโดย
มหำวิทยำลัย เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
อำจำรย์ที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้วจะปฏิบัติหน้ำท่ีตำมรูปแบบ วิธีกำร
และกระบวนกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและส ำนักวิชำได้ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องพบปะกับนักศึกษำอย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 2 ครั้ง และให้อำจำรย์ที่

 
3.2-1  ค ำสั่ งแต่งตั้ งอำจำรย์ที่
ป รึ ก ษ ำ ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  2 5 6 1
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
3-2-2 รำยงำนประชุมแต่งตั้ ง
อำจำรย์ที่ปรึกษำของหลักสูตร 
3.2-3  สรุปผลกำรให้ค ำปรึกษำขอ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ปี 2561 
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ปรึกษำเก็บข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อประเมินผลกำรท ำงำน  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำพบว่ำ 
ซึ่งท่ีผ่ำนมำ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ พบปัญหำที่หลักสูตรรำยงำนผล
มำได้แก่ กำรไม่สำมำรถพบปะนักศึกษำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำก 
1. นักศึกษำและอำจำรย์มีเวลำว่ำงไม่ตรงกัน 
2. นักศึกษำที่มีอำจำรย์ที่ปรึกษำคนเดียวกัน ลงทะเบียนเรียนวิชำไม่เหมือนกัน เนื่องจำกเป็น
กำรลงทะเบียนแบบอิสระ ท ำให้เวลำว่ำงของนักศึกษำไม่ตรงกัน ท ำให้อำจำรย์ไม่สำมำรถนัด
พบเจอกับนักศึกษำที่ปรึกษำท้ังหมดพร้อมกันได้ 
3. ปัญหำเรื่องสถำนที่ที่จะใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำกับนักศึกษำ เนื่องจำกมีจ ำนวนนักศึกษำต่อ
อำจำรย์มีจ ำนวนมำก ไม่สำมำรถหำห้องเรียนที่จะใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำพร้อมกันทั้งหมดได้  
อีกทั้งห้องที่จะใช้ก็ไม่ว่ำง มีตำรำงกำรใช้เต็มเสมอ  
เมื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะได้รับข้อมูลดังกล่ำว จึงได้มีกำรทบทวนกระบวนกำรในกำร
ควบคุมกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรีใหม่ และ
ได้มีกำรปรับหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์โดยมีกำรปรับกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ
ของอำจำรย์ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2561 คือ  
กำรเพิ่มกำรให้ค ำปรึกษำที่ไม่เป็นทำงกำรเพิ่มเติม โดยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ เช่น 
กำรใช้สื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสพูดคุย 
ปรึกษำ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำได้มำกยิ่งขึ้น กำรเพิ่มกำรให้ค ำปรึกษำที่ไม่เป็นทำงกำรเพิ่มเติม 
โดยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ เช่น กำรใช้สื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสพูดคุย ปรึกษำ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำได้มำกยิ่งขึ้น      
พร้อมทั้งกำรท ำตำรำงเวลำว่ำงของอำจำรย์ติดไว้หน้ำห้องท ำงำนของอำจำรย์เพื่อให้นักศึกษำ
ทรำบตำรำงและนัดพบอำจำรย์อีกทั้งในระบบของมหำวิยำลัยได้จัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถรู้ข้อมูลตำรำงกำรสอนของอำจำรย์ผ่ำนระบบของส่งเสริมวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย พร้อมกันนี้ยังสำมำรถบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อเป็น
ข้อมูลของกำรให้ค ำปรึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ ทั้งนี้หลักสูตรฯมีกำรควบคุมกำรดูแลให้
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว
โดยมีระบบและกลไกดังแผนภำพ  
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มีวำงแผนในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของส ำนักวิชำและ
มหำวิทยำลัยเป็นหลักกำรในกำรก ำหนดกิจกรรมและโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 

 
3.2-4  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมกำรเสริมสรำ้งทัศนคติ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วัน
สงกรำนต์) 
3.2-5 รำยงำนผลกิจกรรม พัฒนำ
ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบณัฑติ
ในศำสตรเ์ฉพำะรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
(ด้ำนกำรโรงแรม) กิจกรรม
โครงกำร Mixologist 
3.2-6 รำยงำนกิจกรรม พัฒนำ
ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบณัฑติ
ในศำสตรเ์ฉพำะรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
(ด้ำนกำรโรงแรม) กิจกรรม
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         5. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ำเนินกำรโครงกำร ติดตำม ตรวจสอบ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรตำมแผนกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
         6. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อน ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 
         7. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรกำร
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โดยกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก 1. กลุ่มวิชำหลัก 2. กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ 3. 
กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 4. กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยในกำร
จัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำแต่ละช้ันปีของหลักสูตรได้พิจำรณำจำกทักษะที่ควรพัฒนำของ
นักศึกษำและสอดคล้องกับแผนกำรเรียนของนักศึกษำซึ่งที่ได้พบปัญหำในกำรจัดกิจกรรม
ส ำหรับนักศึกษำในกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับรำยวิชำเรียน
ในปี 2560  ดังนั้นทำงหลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรมที่สำมำรถบูรณำกำรกับรำยวิชำเรียน และ
กำรวำงแผนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ ทั้งนี้ในกำรก ำหนดกิจกรรมต้องค ำนึงถึง
งบประมำณที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัย ซึ่งประกอบด้วย 
1.กิจกรรมที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องเพือ่พัฒนำศักยภำพนักศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตในศำสตร์เฉพำะ(ด้ำนกำรโรงแรม)  ประกอบด้วย กิจกรรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำนอำคันตุกะสัมพันธ์มืออำชีพ และ กิจกรรม พัฒนำควำมเปน็เลิศดำ้นกำรผลติบัณฑติ
ในศำสตรเ์ฉพำะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล(ดำ้นกำรโรงแรม) Mixologist 
โดยจดัท ำต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2560 –ปีกำรศึกษำ 2562     โดย
กลุ่มเป้ำหมำยคือนักศึกษำที่เขำ้เรยีนในปีกำรศึกษำ 2560 โดยมีกำรคัดเลือกนักศึกษำจ ำนวน 
30 คนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมถนัดและควำมสมัครใจของนักศึกษำ        ซึ่งมี
เงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือให้นักศึกษำดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำเป็น
บัณฑิตที่มคีวำมเลิศดำ้นกำรโรงแรม ซึ่งเป็นกิจกรรมในทักษะกลุม่ที ่2 ทักษะชีวิตและอำชีพ 
2. กิจกรรมรำยปีและรำยไตรมำส ประกอบด้วย กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงทัศนคติท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (วันสงกรำนต์) กิจกรรมมัคคุเทศก์และกำรโรงแรมไทย ตำมทักษะกลุ่มที่ 1 วิชำ
หลัก กิจกรรม กำรชงกำแฟสมัยนิยม ทักษะกลุ่มที่ 2 ชีวิตและอำชีพ กิจกรรมกำรคิดวิเครำะห์ 
ทักษะกลุ่มที่ 3 กำรเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะกลุ่มที่ 4  กิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำนกำร
สื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกัน ดังตำรำงที่แสดงดังต่อไปนี้  
 ตำรำงแสดงกิจกรรมของกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตำมกลุ่มทักษะและนักศึกษำแต่ละช้ันปี 
 

นักศึกษำชั้นปีที่ ทักษะกลุ่ม1 ทักษะกลุ่ม2 ทักษะกลุ่ม3 ทักษะกลุ่ม 4 
นักศึกษำชั้นปีที่1  
เข้ำเรียนปี 2561 

-กิจกรรม กำร
เสริมสร้ำง
ทัศนคติท่องเที่ยว

 -กิจกรรมกำรคิด
วิเครำะห์ 
 

 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน
อำคันตุกะสมัพันธ์มืออำชีพ 
3.2-7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรม กำรชงกำแฟสมัยนิยม 
3.2-11 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมมัคคุเทศก์และกำร
โรงแรมไทย  
3.2-12กิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำน
กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกัน 
3.3-13 ภำพกิจกรรมงำนประชุม
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย เพื่อรับทรำบนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำม
พระรำโชบำยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
และกำรประชุมอธิกำรทั่วประเทศ 
และงำนประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจร  
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เชิงวัฒนธรรม 
(วันสงกรำนต์) 
-กิจกรรม
มัคคุเทศก์และ
กำรโรงแรมไทย 
 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 
 เข้ำเรียนปี 2560 

-กิจกรรม
มัคคุเทศก์และ
กำรโรงแรมไทย 

-กิจกรรม
Mixologist 
-กิจกรรมกำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
พนักงำน
อำคันตุกะ
สัมพันธ์มือ
อำชีพ 
ท ำต่อเนื่อง 3 
ปี 
-กิจกรรม กำร
ชงกำแฟสมัย
นิยม 

 -กิจกรรมพัฒนำ                                                 
ทั กษะด้ ำนกำร
สื่อสำรและ 
ก ำ ร ท ำ ง ำ น
ร่วมกัน 

นักศึกษำชั้นปีที่3  
เข้ำเรียนปี 2559 

-กิจกรรม
มัคคุเทศก์และ
กำรโรงแรมไทย 

   

นักศึกษำชั้นปีที่4  
เข้ำเรียนปี 2558 

-กิจกรรม
มัคคุเทศก์และ
กำรโรงแรมไทย 

-กิจกรรม กำร
ชงกำแฟสมัย
นิยม 

  

 
ในกำรพัฒนำนักศึกษำของโปรแกรมบริหำรโรงแรม ผ่ำนหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม 
นักศึกษำที่มีกำรพัฒนำศักยภำพผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงหลักสูตรฯ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
และกิจกรรมในมหำวิทยำลัย ส่งผลลัพธ์ให้นักศึกษำได้กำรเข้ำร่วมเป็นตัวแทนของ
มหำวิทยำลัยในงำนบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มของกำรจัดงำนระดับชำติ เช่น งำนประชุม
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เพื่อรับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำม
พระรำโชบำยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและกำรประชุมอธิกำรทั่วประเทศ และงำนประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร เป็นต้น  
           เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ และในกำรจัดท ำงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม หลักสูตรได้มี
กำรประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อด ำเนินกำรทบทวนกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
รอบปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อปรับปรุงแผนในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำ กิจกรรมทักษะกำรเสริมสรำ้ง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี กลุ่มทักษะที่ 4 สำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่ทำง
หลักสูตรยังขำดกิจกรรมในกำรพัฒนำนักศึกษำ ทำงหลักสูตรฯจึงจะด ำเนินกำรในกำรจัด
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กิจกรรมกลุ่มดังกล่ำว โดยจัดท ำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำให้ครบทุกกลุ่มทักษะและสำมำรถ
บูรณำกำรในรำยวิชำของแผนกำรเรียนแต่ละช้ันปี โดยค ำนึงถึงผลลัพธ์ของกำรจัดกิจกรรม
และจัดกิจกรรมในส่วนท่ีนักศึกษำยังขำดในกำรเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 อีกทั้ง 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้จัดท ำสรุปแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมในปี 2562 โดย 
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมประจ ำปีของโปรแกรมวิชำบริหำรโรงแรม ส ำนักวิชำ และมหำวิทยำลยั 
เพื่อให้นักศึกษำทรำบล่วงหน้ำพร้อมวำงแผนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้
แนะน ำ เพื่อให้ลดปัญหำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 
  

 

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 

2561 
(3) 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 
(2) X 100 

(1) 

อัตราการคงอยู่ 
(1) - (3) X 100 

(1) 
2559 2560 2561 

2556 79 19 18 1 40 49.3 49.36 
2557 96  54 3 37 59.3 61.45 
2558 102   41 33 39.4 67.64 
2559 108    38 - 64.81 
2560 91    31 - 65.93 
2561 80    0 - 100 
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ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

อัตราการคงอยู ่
จำกอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำในช้ันปีที่ 2  ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 มีแนวโน้มลดลง 
โดยเฉพำะอัตรำกำรลำออกของนักศึกษำในช้ันปีท่ี 1 ค่อนข้ำงสูง ทั้งนี้เนื่องจำกนักศึกษำช้ันปี
ที่ 1 ยังไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับระบบกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำจึงท ำให้ผลกำรเรียนต่ ำ
กว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด อีกทั้งยังมีกำรลำออกเนื่องจำกต้องกำรเปลี่ยนสำขำที่เรียน
และเปลี่ยนสถำนศึกษำอีกด้วย 

 

การส าเร็จการศึกษา 
ในปีกำรศึกษำ 2561 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริหำรโรงแรมมี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งสิ้น 4 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษำรหัส 56 จ ำนวน 1 คน ซึ่งเป็นนักศึกษำ
ตกค้ำงจำกปีกำรศึกษำ 2559 และนักศึกษำรหัส 57จ ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นนักศึกษำตกค้ำงจำก
ปีกำรศึกษำ 2560   
นักศึกษำเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ จ ำนวนที่จบกำรศึกษำปี 2561 คิดเป็นร้อยละของ

นักศึกษำท่ีเข้ำเรียน 
2556 1 1.2 
2557 3 3.1 

 

 

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

4.56 4.49 4.43 4.45 
 
      โดยข้อเสนอแนะในเรื่องกำรสอนปฏิบัตมิำกกว่ำทฤษฏีกำรจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำร และ
ต้องกำรให้มีปฏิบตัิกำรเกีย่วกับวิชำชีทำงด้ำนกำรโรงแรมเพื่อให้นักศกึษำมีควำมเข้ำใจเนื้อหำ
ในรำยวิชำมำกยิ่งข้ึน 
1. อุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนของแต่ละอำคำรควรมีควำมพร้อมในกำรใช้เพื่อกำรเรียน     
เจ้ำหน้ำควรมีตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ช ำรุดเสียหำย 
2. ควรเพิ่มกำรเรียนกำรสอนที่เนน้กำรปฏิบัตจิำกงำนจริงเพื่อให้เขำ้ใจบทเรียนมำกยิ่งข้ึน 

3. ควรเพิ่มทักษะในกำรใช้ภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้กับนักศึกษำ 

4. ควรเน้นกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีเพื่อให้สำมำรถมองเห็นภำพในกำรเรยีน 

3.3-1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำ/บัณฑิตต่อหลักสูตร
ประจ ำปี 2561 
3.3-2 รำยงำนผลควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำต่อหลักสูตรประจ ำปี 
2561 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
5. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติงำนครัวที่อุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนครบ 

จำกข้อร้องเรียนของนักศึกษำทำงหลักสตูรฯไดจ้ัดท ำกำรแกไ้ขจัดกำรข้อร้องเรียนของ
นักศึกษำดังนี้  
1. อุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนของอำคำรอุปกรณ์ที่ช ำรดุเสยีหำย โดยพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตดิตั้งอุปกรณ์ WIFI ของส ำนักวิชำท่องเที่ยวเพิ่มจำก WIFI ที่ใช้ร่วมกับ
มหำวิทยำลยั 
2. เพิ่มกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัตจิำกงำนจริงเพื่อให้เข้ำใจบทเรียน โดยกำรศึกษำดู
งำนนอกสถำนท่ีและกำรเพิ่มกำรฝกึปฏิบัติในกำรรำยวิชำด้ำนกำรโรงแรม (WIL) ในสถำน
ประกอบกำร 
3. เพิ่มทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้กับนักศึกษำ โดยกำรขอควำม

อนุเครำะหจ์ำกกองวิเทศสัมพันธ์ในกำรขอนักศึกษำต่ำงชำติ หรือ ชำวต่ำงชำติ เพื่อฝึก      

กำรสนทนำภำษำอังกฤษจำกเจ้ำของภำษำ 

4.เน้นกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ีเพื่อให้สำมำรถมองเห็นภำพในกำรเรียน โดยจดัท ำแผน   

กำรจัดกิจกรรมรำยวิชำในแต่ภำคเรียนตำมแผนกำรเรียนโดยบูรณำกำรทุกรำยวิชำ เพื่อให้

นักศึกษำไดส้ำมำรถเข้ำใจท้ังภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

5.เพิ่มห้องปฏิบัติงำนครัวที่อุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนครบ โดยทำงหลักสูตรฯ ได้ด ำเนินกำร

ของบประมำณเพ่ือปรับปรุงโรงแรมรำชภัฏอินน์ซึ่งเป็นอำคำรโรงแรมที่อยู่ติดกับส ำนักวิชำกำร

ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรโรงแรมซึ่งได้ด ำเนินกำรของบประมำณตั้งแต่ปี 

2559 และปัจจุบันไดร้ับงบประมำณปรับปรุงอำคำรดังกล่ำว ซึ่งตำมแผนงำนกำรปรับปรุง จะ

เสร็จสิ้นในปี 2562 

ทั้งนี้ในกำรทำงหลักสูตรฯได้จัดท ำแผนของกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำดังกล่ำว เพื่อ

ใช้ในปีกำรศึกษำ 2562 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 กำรจัดกำรงำนบริกำร
ส่วนหน้ำ (AA) 

1/2561 4 9 6 11 5 2 0 0 
0 0 

37 37 

HA2301 กำรจัดกำรงำนบริกำร
ส่วนหน้ำ (AB) 

1/2561 5 5 10 13 3 0 0 1 
0 0 

37 36 

HA2301 กำรจัดกำรงำนบริกำร
ส่วนหน้ำ (AC) 

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

8 8 

HA2303 กำรจัดกำรงำน
แม่บ้ำน (AA) 

1/2561 0 6 8 7 7 1 2 0 
0 0 

31 31 

HA2303 กำรจัดกำรงำน
แม่บ้ำน (AB) 

1/2561 1 10 13 8 6 1 2 2 
0 0 

43 41 
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HA2304 กำรจัดกำรภัตตำคำร 
(AA) 
 

1/2561 0 13 20 0 0 0 0 0 
0 0 

33 33 

HA2304 กำรจัดกำรภัตตำคำร
(AB) 
 

1/2561 0 3 32 10 0 0 0 1 
0 0 

46 45 

HA2304 กำรจัดกำรภัตตำคำร 
(AC) 
 

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

7 6 

HA3201 กำรวำงแผนและ
พัฒนำธุรกิจโรงแรม (AA) 

1/2561 1 3 10 9 6 7 0 1 
0 0 

37 36 

HA3201 กำรวำงแผนและ
พัฒนำธุรกิจโรงแรม (AB) 
 

1/2561 1 0 5 10 10 3 10 2 
0 0 

41 39 

HA3203 กำรตลำดส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม 
 

1/2561 0 3 7 29 25 9 2 1 
0 0 

76 75 

HA3204 กำรสร้ำงคุณค่ำให้
ตรำสินค้ำส ำหรับธุรกิจโรงแรม 
(AA) 
 

1/2561 3 3 9 8 7 3 2 1 

  

36 35 

HA3204 กำรสร้ำงคุณค่ำให้
ตรำสินค้ำส ำหรับธุรกิจโรงแรม 
(AB) 
 

1/2561 3 2 8 8 9 2 4 0 

  

36 36 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

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

HA3206 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม (AA) 

1/2561 2 9 13 8 2 1 0 1 
0 0 

36 35 

HA3206 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม(AB) 

1/2561 4 5 12 7 1 0 0 0 
0 0 

29 29 

HA3206 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม(AC) 

1/2561 0 2 6 7 18 1 1 7 
0 0 

42 35 

HA3206 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม(AD) 

1/2561 5 4 6 12 5 2 1 1 
0 0 

36 35 

HA2319 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
ในงำนบริกำร 

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

8 8 
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HA2314 ควำมรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกำรจัดกำรครัว (AA) 

1/2561 22 7 4 0 0 1 0 2 
0 0 

36 34 

HA2314 ควำมรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกำรจัดกำรครัว (AB) 

1/2561 21 4 0 0 0 0 0 1 
0 0 

26 25 

HA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำร
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม (AA) 

1/2561 2 3 5 9 7 4 1 2 
0 0 

33 31 

HA3202 กลยุทธ์กำรจัดกำร
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม (AB) 

1/2561 1 6 9 9 8 4 3 8 
0 0 

48 40 

HA4202 กำรสัมมนำทำงดำ้น
ธุรกิจโรงแรม (AA) 

1/2561 6 4 13 6 6 0 0 0 
  

35 35 

HA4602 กำรฝกึประสบกำรณ์
วิชำชพีในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง 
 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 

5 5 

TR1101 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว (AA) 
 

1/2561 3 14 28 18 8 0 3 5 
0 0 

79 74 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพ
และกฎหมำยเพือ่กำรทอ่งเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 
(AA) 
 

1/2561 2 3 6 6 7 6 3 3 

0 0 

36 33 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพ
และกฎหมำยเพือ่กำรทอ่งเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 
(AB) 

1/2561 5 3 3 4 9 1 0 1 

 
0 

 
0 

26 25 

 
TR1102 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรโรงแรม (AA) 
 

1/2561 7 21 20 13 2 2 1 3 

  

69 66 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

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

TR2411 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 (AA) 

1/2561 15 11 8 8 9 6 9 14 
 
0 
 

 
0 80 66 

TR2411 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 (AE) 

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

 
0 4 4 
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TR2413 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 3 (AA) 

1/2561 1 1 3 9 10 10 9 2 
 
0 

 
0 45 43 

TR2413 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 3 (AB) 

1/2561 1 1 4 5 14 8 1 0 
 
0 

 
0 34 34 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 4 (AA) 

1/2561 1 4 5 4 1 3 0 3 
 
0 

 
0 21 18 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 5 (AA) 

1/2561 9 2 7 4 1 1 3 1 
0 0 

28 27 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 5 (AB) 

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

30 25 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 6 (AA) 

1/2561 4 1 3 2 5 1 1 0 
0 0 

17 17 

HA2403 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในงำน
โรงแรม6 (AA) 

1/2561 5 2 14 11 2 1 1 0 
0 0 

36 36 

HA2403 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในงำน
โรงแรม6 (AB) 

1/2561 4 3 6 9 5 1 5 0 
0 0 

33 33 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 1 (AA) 
 

1/2561 16 5 6 4 2 1 1 2 

  

37 35 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

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

HA4604 กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติ
ในงำนโรงแรม 2 (AB) 

1/2561        3 
30 1 

34 31 

HA4604 กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติ
ในงำนโรงแรม 2 (AA) 

1/2561 0 0 0 0 0 0 0 2 
 

33 
 
1 

36 35 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 1 (AB) 

1/2561 18 8 3 2 1 0 0 3 

  

35 32 
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HA1512 ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 

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

1 1 

TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร (AA) 

1/2561 27 2 6 0 2 0 4 4 
0 0 

45 41 

TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร (AB) 

1/2561 20 3 4 1 1 1 1 1 
 
0 

 
0 32 31 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัย
ส ำหรับกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรมและกำร
บริกำร (AA) 

1/2561 5 4 6 2 0 0 0 1 

 
0 

 
0 

18 17 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำน
กำรทอ่งเที่ยวกำรโรงแรมและ
กำรบริกำร 

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

 
0 7 6 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

1/2561 5 1 0 0 0 0 0 1 
 
0 

 
0 7 6 

HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำร
อำหำรและเคร่ืองดื่ม (AA) 

2/2561 0 3 8 10 0 9 1 3 
  

34 31 

HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำร
อำหำรและเคร่ืองดื่ม (AB) 

2/2561 6 12 12 8 8 1 1 3 
  

51 48 

HA2305 กำรจัดกำรงำนเลี้ยง 
(AA) 

2/2561 9 16 5 0 0 0 0 0 
  

30 30 

HA2305 กำรจัดกำรงำนเลี้ยง 
(AB) 

2/2561 11 20 7 0 0 0 0 0 
  

38 38 

HA4603 กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติ
ในงำนโรงแรม 1 (AA) 

2/2561 0 0 1 0 0 0 0 2 
29 5 

36 34 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

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

HA3205 กำรจัดกำรรำยได้
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

2/2561 0 0 1 1 0 0 0 0 
  

2 2 

HA4603 กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติ
ในงำนโรงแรม 1 (AB) 

2/2561 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 1 

24 24 

HA2317 กำรจัดกำรทีพ่ักแรมที่
มีลักษณะเฉพำะ (AA) 

2/2561 4 10 5 8 3 1 2 1 
  

34 33 

HA2317 กำรจัดกำรทีพ่ักแรมที่
มีลักษณะเฉพำะ (AB) 

2/2561 16 5 5 0 0 0 0 0 
  

26 26 
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TR3304 กำรจัดกำรประชุม 
กำรทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล 
กำรสัมมนำ และกำรจัด
นิทรรศกำร (AA) 

2/2561 5 0 5 12 6 1 0 2 

  

31 29 

TR3304 กำรจัดกำรประชุม 
กำรทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล 
กำรสัมมนำ และกำรจัด
นิทรรศกำร (AB) 

2/2561 0 1 8 10 7 10 1 0 

  

37 37 

TR3304 กำรจัดกำรประชุม 
กำรทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล 
กำรสัมมนำ และกำรจัด
นิทรรศกำร (AE) 

2/2561 4 3 1 0 6 7 12 1 

  

34 33 

TR3304 กำรจัดกำรประชุม 
กำรทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล 
กำรสัมมนำ และกำรจัด
นิทรรศกำร (AF) 

2/2561 7 3 2 5 9 0 0 0 

  

26 26 

TR1103 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร (AA) 

2/2561 17 5 5 1 1 0 1 6 
  

36 30 

TR1103 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร (AB) 

2/2561 15 1 5 1 4 0 1 10 
  

37 27 

HA3201 กำรวำงแผนและ
พัฒนำธุรกิจโรงแรม (AA) 

2/2561 0 1 11 7 10 6 0 3 
  

38 35 

HA3201 กำรวำงแผนและ
พัฒนำธุรกิจโรงแรม (AB) 
 

2/2561 0 1 5 11 11 3 3 3 
  

37 34 

TR1104 กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร (AA) 
 

2/2561 4 3 9 5 6 3 1 3 

  

34 31 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

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

TR1104 กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร (AB) 

2/2561 11 9 6 4 0 2 0 0 
  

32 32 

TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม (AA) 

2/2561 1 1 7 10 9 4 0 2 
  

34 32 
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TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม (AB) 

2/2561 5 5 9 8 1 0 0 0 
  

28 28 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำน
กำรทอ่งเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร (AA) 

2/2561 9 3 17 7 0 0 0 2 
  

38 36 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำน
กำรทอ่งเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร (AB) 

2/2561 6 8 13 6 1 0 0 0 
  

34 34 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร (AA) 

2/2561 8 8 14 0 0 0 0 2 
  

32 30 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร (AB) 

2/2561 6 16 14 0 0 0 0 2 
  

38 36 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว (AC) 

2/2561 0 0 3 6 19 10 16 13 
  

67 54 

TR4204 กำรบัญชกีำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร (AA) 

2/2561 27 3 3 7 0 0 0 0 
  

40 40 

TR4204 กำรบัญชกีำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร (AB) 

2/2561 26 5 1 2 0 1 0 1 
  

36 35 

TR2412 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 (AA) 
 

2/2561 6 4 6 2 3 2 5 1 

  

29 28 

TR2412 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 (AB) 
 

2/2561 1 3 1 2 5 3 8 11 

  

34 23 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 4 (AA) 
 

2/2561 3 9 14 6 0 0 0 1 

  

33 32 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

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

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 4 (AB) 

2/2561 3 7 14 2 0 0 0 0 
  

26 26 
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TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 4 (AE) 

2/2561 0 0 4 3 5 0 1 1 
  

14 13 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 5 

2/2561 2 1 1 3 0 0 0 0 
  

7 7 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 6 (AA) 

2/2561 3 1 5 8 3 1 1 1 
  

23 22 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 6 (AB) 

2/2561 3 1 5 4 5 2 3 0 
  

23 23 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 1 (AA) 

2/2561 6 1 1 1 1 0 1 0 

  

11 11 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 2 (AA) 

2/2561 15 7 9 2 0 1 0 0 

  

34 34 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 2 (AB) 

2/2561 13 6 8 5 2 1 1 0 

  

36 36 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 2 (AC) 

2/2561 7 2 4 8 5 2 0 1 

  

29 28 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้น
ส ำหรับบุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 2 (AD) 

2/2561 12 2 7 3 4 3 0 1 

  

32 31 

 

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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• 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 
ของหลักสูตร ร่วมหำรือแนวปฏิบตัิและพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนเปน็ประจ ำอย่ำงน้อยภำค
กำรศึกษำละ 2 ครั้ง และมีกำรควบคุมก ำกับติดตำมกำรจัดท ำ มคอ.3 - มคอ.7 ให้เป็นไปตำม
ก ำหนดเวลำ 

7. หลักสตูรมีกำรก ำหนดสำระวิชำทำงทฤษฎี และกำรปฏิบัติที่ช่วยสรำ้ง 
โอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 

 
5.1-1 เอกสำรหลักสตูร (มคอ.2) 
5.1-2 มคอ.1 
5.1-3  ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำ
กำรบริหำรโรงแรม 
5.1-4 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพำกษ์หลักสูตร 
5.1-5 บันทึกส่งร่ำงปรับปรุง
หลักสตูรเพื่อพิจำรณำฯ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้ออกแบบโครงสร้ำงและรำยวิชำของหลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2558) ให้สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยมีกำรก ำหนดรำยวิชำตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ.ศ.2553 ทั้งนี้
เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนำขึ้นเพื่อเน้นกำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้และ            ควำม
เช่ียวชำญในศำสตร์วิชำชีพเฉพำะทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมตำมปรัชญำ คือ       
เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยำกำร เน้นกำรประยุกต์และบูรณำกำรศำสตร์และองค์
ควำมรู้ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมเพื่อน ำไปสู่ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีทั้งควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพได้อย่ำงมืออำชีพ
สอดคล้องกับคุณภำพและมำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพและควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับสำกล อีกทั้งจะเน้นกำรพัฒนำผู้ เรียนให้มีศักยภำพกำรปฏิบัติงำนใน
วิชำชีพด้ำนกำรโรงแรม และส่งเสริมให้นักศึกษำมีศักยภำพในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ด้ำนกำรโรงแรมกับควำมเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก หลักสูตรนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมรอบรู้ทั้งในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติทำงด้ำนกำรโรงแรมและ
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติงำนในวิชำชีพได้อย่ำงมืออำชีพและสำมำรถ
พัฒนำและสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนำกำรโรงแรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถในกำรเป็นนักบริหำรจัดกำรและ เป็น ผู้ประกอบกำร
ที่มีวิสัยทัศน์  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำธำรณะ  
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรไดน้ ำเสนอหลักสูตรให้ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ตรวจสอบองค์ประกอบและรูปแบบตำมเกณฑ์ TQFและ มคอ.1 โดยผู้เชี่ยวชำญฝ่ำยมำตรฐำน
หลักสูตรฯ หลังจำกนั้นน ำเสนอหลักสูตรต่อสภำวิชำกำรและมีมติให้ควำมเห็นชอบในวันท่ี 16 
ธันวำคม 2554  และได้รับกำรอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตรจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
ในวันท่ี 23 ธันวำคม 2554  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับทรำบกำรให้
ควำมเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว ในวันที่ 5 มีนำคม 2555ทั้งนี้ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2558 เป็นที่เรียบร้อย 
        กำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลกัสูตร ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของมหำวิทยำลัย โดยมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรบัปรุงหลกัสูตรเพื่อจัดท ำร่ำงหลักสตูรปรับปรุง คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสตูร เพื่อให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรปรับปรุง
หลักสตูร เพื่อด ำเนินกำรปรับเปลีย่นและแกไ้ขรำยละเอียดสำระส ำคัญในหลักสูตรตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร ในกำรด ำเนินกำรยกร่ำงหลักสูตรปรับปรุงของ
คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรศึกษำและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ 
เปรียบเทยีบกับหลักสูตรคล้ำยกันที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันกำรศึกษำอื่นทั้งภำยในประเทศและ
ในต่ำงประเทศ และกำรศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพือ่น ำมำประมวลจดัท ำร่ำง
หลักสตูร อำทิต เกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำรใน
อำเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : 
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ASEAN MRA on TP) และกำรรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นเพือ่กำรปรับปรุง/พัฒนำ
เนื้อหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้มีประสิทธิภำพตำมที่ผู้ประกอบกำรต้องกำร ซึ่ง
รวมถึงกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรที่รบันักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพว่ำมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของนักศึกษำ ทั้งทำงด้ำน
ทักษะวิชำชีพ และควำมรู้ทำงด้ำนกำรใช้ภำษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำกำรบริหำร
โรงแรม 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 2558 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบองค์ประกอบและรูปแบบตำมเกณฑ์     
TQF และ มคอ.1 โดยผู้เช่ียวชำญฝ่ำยมำตรฐำนหลักสูตรจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย น ำเสนอต่อสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบ
หลักสูตร ในวันที่ 16 กันยำยน 2558  ผ่ำนสภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร 
ในวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2558 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับทรำบกำรให้
ควำมเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว ในวันที่ 5 เมษำยน 2559 และได้เริ่มรับนักศึกษำเข้ำเรียนและ
ท ำกำรเปิดสอนในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นภำคเรียนแรก 
 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
        จำกกำรพูดคุยกับผู้ประกอบกำรเมื่ออำจำรย์ติดตำมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน ข้อเสนอ
จำกคณะกรรมกำรภำยนอกเมื่อมีกำรทวนสอบ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ท ำให้ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำปรับปรุง มคอ.3 ของแต่
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ละรำยวิชำ เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนมีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และ
เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรโรงแรม พ..ศ.2562 
  

 
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 โดย
กำรพิจำรณำรำยวิชำที่มีในแผนเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือก ำหนดผู้สอน
โดยกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอน  

 
5.2-1 แบบส ำรวจผู้สอน

รำยวิชำภำคกำรเรียนที่ 
1-2/2561 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุม
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
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1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมำะสมกับรำยวิชำที่สอน มีควำมรู้และควำมช ำนำญ
ในเนื้อหำวิชำที่สอน (ค ำนึงถึงสำขำวิชำ ประสบกำรณ์ท ำงำน ผลงำน
วิชำกำรของผู้สอน) 

2. หลักสูตรก ำหนดผู้สอนให้นักศึกษำได้เรียนจำกผู้สอนที่มีควำมช ำนำญ
หลำกหลำย เพ่ือให้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำมุมมองหรือควำมคิดจำก
ผู้สอนหลำกหลำยควำมรู้และประสบกำรณ์ 

3. ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร แผนกำรพัฒนำตนเองใน
กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์แต่ละท่ำน  

โดยค ำนึงถึงภำระกำรสอน ซึ่งรองคณบดีมีภำระงำนสอนไม่เกิน 6-9 คำบ/สัปดำห์ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ มีภำระงำนสอนไม่เกิน 9 -12 คำบ/สัปดำห์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ มีภำระงำนสอนไม่เกิน 12 คำบ/สัปดำห์ และอำจำรย์ผู้สอนไม่น้อย
กว่ำ 15 คำบ/สัปดำห์  ทั้งนี้มีกำรก ำหนดให้อำจำรย์ 1 ท่ำน สอนได้ไม่เกิน 3 
รำยวิชำเพ่ือให้นักศึกษำได้เรียนกับผู้สอนที่หลำกหลำย นอกจำกนี้ยังให้มีกำรเชิญ
วิทยำกรพิเศษที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะมำสอนให้กับนักศึกษำในรำยวิชำที่
ต้องกำรให้นักศึกษำได้รับควำมรู้เฉพำะทำง ทั้งนี้หลักสูตรฯ สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนได้ตำมแผนกำรเรียนที่ปรำกฏในหลักสูตรโดยพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอนตำม
ประสบกำรณ์ของแต่ละคนให้เหมำะสมกับรำยวิชำ รวมทั้งพิจำรณำผลกำร
ประเมินกำรสอนในภำคเรียนที่ผ่ำนมำที่ระดับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 3.51  จำกนั้นน ำ
ข้อมูลส่งคณะกรรมกำรอนุมัติรำยวิชำของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพ่ือพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมและน ำส่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัย
ฯต่อไป 

        หลังจำกผ่ำนกำรอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้
แจ้งให้ผู้สอนทรำบ เพ่ือให้ผู้สอนศึกษำค ำอธิบำยรำยวิชำ ผลกำรเรียนรู้จำก
หลักสูตรของแต่ละรำยวิชำ ใน มคอ.2 และจัดท ำ มคอ. 3 และ มคอ. 4  โดย
ก ำหนดให้ส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 มำยังหลักสูตร  
หลักสู ตร ได้ จั ดกำร เรี ยนกำรสอนตำมรำยวิชำและผู้ สอนที่ ก ำหนดไว้   
ตำมตำรำงสอนภำคเรียนที่ 1/2561และภำคเรียนที่ 2/2561ภำคกำรเรียนที่ 
1/2561 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีรำยวิชำที่รับผิดชอบสอนทั้งสิ้น 22 รำยวิชำ
กระจำยไปแต่ชั้นปีของนักศึกษำ อำจำรย์ 1 คนรับผิดชอบสอนเฉลี่ย 2-3 รำยวิชำ 
หรือ 4-6 หมู่เรียน ส ำหรับภำคกำรเรียนที่ 2/2561  หลักสูตรได้จัดรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นต้น ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 และ
รำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 

กำรบริหำรโรงแรม ครั้ง
ที่1/2561 
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4 เหลือนักศึกษำคงค้ำงเรียนในภำคเรียนที่ 2 เฉพำะชั้นปีที่ 1 และ2 อำจำรย์มี
ภำระกำรสอนเฉลี่ยคนละ 2-3 รำยวิชำแต่หลำยหมู่เรียน ซึ่งกำรจัดภำระกำรสอน
ได้จัดตำมควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์และประสบกำรณ์ของอำจำรย์ เป็นข้อมูลใน
กำรแบ่งรำยวิชำรับผิดชอบในภำคเรียนนี้ นอกจำกภำระงำนสอนในภำคเรียนนี้
แล้วอำจำรย์ได้ใช้เวลำในกำรท ำงำนวิจัย เฉลี่ยคนละ 1 เรื่อง  
รำยวิชำ นอกจำกนี้ยังให้มีกำรเชิญอำจำรย์ด้ำนกฎหมำยจำกส ำนักวิชำนิติศำสตร์ 
มำเป็นผู้สอนรำยวิชำ TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพและกฎหมำยเพ่ือกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร เชิญอำจำรย์จำกส ำนักบัญชีสอนรำยวิชำ 
TR4204 กำรบัญชีและกำรเงินส ำหรับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวกำรโรงแรมและ
กำรบริกำร และอำจำรย์จำกส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ สอนรำยวิชำ  TR1103 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร  ให้กับ
นักศึกษำในรำยวิชำที่ต้องกำรให้นักศึกษำได้รับควำมรู้เฉพำะทำงส ำหรับรำยวิชำที่
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำสอน ผู้สอนสำมำรถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/
ผู้มีประสบกำรณ์/ผู้ประกอบกำร/ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรโรงแรมและ          
กำรบริกำรมำเป็นวิทยำกรวิทยำกรบรรยำยเพ่ิมเติม โดยใช้เกณฑ์กำรเลือก
อำจำรย์พิเศษ/วิทยำกรพิเศษของมหำวิทยำลัยและของส ำนักวิชำ ภำยใต้
งบประมำณที่แต่ละรำยวิชำได้รับ พร้อมทั้งก ำหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้ำไป
เรียนรู้จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรสอนของวิทยำกร 
จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี 2561 หลักสูตรสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
ตำมแผนกำรเรียนที่ปรำกฏในหลักสูตรโดยพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอนตำม
ประสบกำรณ์ของแต่ละคนให้เหมำะสมกับรำยวิชำ และมีกำรเฉลี่ยภำระงำนกำร
สอนให้ใกล้เคียงกัน โดยรำยวิชำส่วนใหญ่จะเป็นวิชำที่มีชั่วโมงทฤษฎี/บรรยำย 3 
คำบ รวม 3 คำบเรียน และมีชั่วโมงในกำรศึกษำด้วยตนเอง 6 คำบต่อสัปดำห์ 
ส ำหรับรำยวิชำที่เน้นกำรปฏิบัติจะมีชั่วโมงทฤษฏี/บรรยำย 2 คำบ และชั่วโมง
ปฏิบัติ 2 คำบ รวม 4 คำบเรียน และมีชั่วโมงในกำรศึกษำด้วยตนเอง 5 คำบต่อ
สัปดำห์ หนึ่งคำบเรียนเท่ำกับ 50 นำที ส่วนกำรจัดรำยวิชำลงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำร จะใช้วิธีกำรพิจำรณำตำมลักษณะรำยวิชำ โดยส ำนักทะเบียนและ
กำรวัดผลเป็นผู้ด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจะเป็นไปตำม 
มคอ. 3 ชึ่งมีกำรกระจำยผลรับกำรเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตำมเอกสำร
มคอ.2 ที่ต้องจัดท ำให้เสร็จสิ้น 15 วันก่อนเปิดภำคเรียน 
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การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

หลักสูตรมีหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำร
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
       1. ส ำนักวิชำ ก ำหนดให้อำจำรย์ทุกคนส่ง มคอ . 3 และมคอ. 4 รำยวิชำที่
สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ก่อนวันเปิดภำคเรียน 15 วัน 
         2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับให้ผู้สอนจัดท ำและส่ง มคอ.3 และ 
มคอ.4 ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักฯ ก ำหนด ให้กับประธำนหลักสูตร เพ่ือท ำกำร
ตรวจสอบเนื้อหำสำระในแผนกำรเรียน ให้เป็นไปตำม มคอ.2 
         3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสุ่มตรวจเนื้อหำ/บทเรียน และเอกสำร
ประกอบกำรสอน ให้เป็นไปตำม มคอ.3 ที่อำจำรย์ผู้สอนแจ้งไว้  
         4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรตรวจประเมินกำรสอนของอำจำรย์
ผู้สอนภำยหลังเสร็จสิ้นภำคเรียน โดยพิจำรณำจำก มคอ .5 คุณภำพของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในมุมมองของผู้ เรียนและมุมมองของอำจำรย์ผู้สอน 
(พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ จัดท ำโดยมหำวิทยำลัย ) 
เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำและข้อเสนอแนะที่ควรน ำไปปรับปรุงพัฒนำ โดยให้ผู้สอน
น ำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรว่ำเห็นควรปรับปรุงเนื้อหำ
สำระของรำยวิชำอย่ำงไรให้น่ำสนใจและทันสมัย เพ่ือน ำไปสร้ำงแผนกำรเรียนรู้ 
(มคอ.3) ส ำหรับกำรสอนครั้งต่อไป  
 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุม
ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2561 
ครั้งที่ 1 และ 1/2561 ครั้งที่ 
2 (กำรก ำกับ ติดตำม กำรส่ง
มคอ.3, มคอ.4 มคอ.5 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตร ได้มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเข้ำกับกำรวิจัย       
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำรจัด
กิจกรรมเสริมที่สอดคล้องให้กับนักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ โดยมีกระบวนกำร
บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้ด ำเนินกำรประชุมอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรในกำรก ำหนดแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย
กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่   

1.1 บูรณำกำรกับกำรวิจัยได้แก่ รำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร ภำคเรียนท่ี 2/2561โดยมีกำรน ำกระบวนกำรของระเบียบวิธีวิจัย
มำใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่กำรน ำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมื่อนักศึกษำส ำเร็จภำคเรียนนักศึกษำ นักศึกษำในแต่ละกลุ่มโครงกำรต้องมีกำรหำโจทย์
หัวข้อให้กับโครงกำรของตัวเองในพื้นที่อ ำเภอเมืองเชียงแสน และต้องผ่ำนกระบวนกำรกำรลง

5.2-3มคอ.3 TR4205 
ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 
ร ำย วิ ช ำ  TR4207 ก ำ ร จั ด
โครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 
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พื้นที่ จัดท ำโครงกำรพัฒนำ และวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรลงพื้นที่ ท ำเครื่ องมือที่ใช้ในกำร
ประเมินผลโครงกำรตนเองโดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ สังเครำะห์ข้อมูลและ
น ำเสนอต่อพื้นที่อ ำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ตำมระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง 

1.2 กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม รำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำน              กำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร ภำคเรียนท่ี 2/2561 ลักษณะกำรเรียนกำรสอนตลอด
ทั้งภำคเรียนจะเป็นแบบบูรณำกำรกับชุมชน พ้ืนที่เทศบำลเมืองเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.
เชียงรำย โดยนักศึกษำแบ่งกลุ่มลงพื้นที่พูดคุย หำข้อมูลจำกชำวบ้ำน แล้วจึงน ำประเด็นที่
ได้มำพัฒนำออกแบบงำนบริกำรวิชำกำรให้แก่ชุมชน ตำมควำมต้องกำรของชุมชน โดยผลงำน
ที่ได้คือ กำรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพให้กับบุคลำกรโรงแรมขนำดเล็กในพื้นที่อ ำเภอเชียงแสน 
จ ำนวน 4 โรงแรม ได้แก่ โรงแรม อ ำไพ โรงแรมภูเวียง รีสอร์ท โรงแรมมะลิ และโรงแรมจักร
พงษ์โฮม  กำรออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ้ำนฮอมพญ๋ำล้ำนนำเชียงแสน    
กลุ่มวิสำหกิจท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสังคมเชียงแสนและ เส้นทำงกำรท่องเที่ยวด้วยวิถีภูมิปัญญำ 
อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ทั้งนี้เป็นกำรน ำองค์ควำมรู้ของนักศึกษำท่ีได้เรียนในรำยวชิำ
พื้นฐำนวิชำชีพ และกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนมำบูรณำกำรควำมรู้ ตัวอย่ำงเช่น โครงกำร
อบรมเพื่อเพ่ิมศักยภำพให้กับบุคลำกรโรงแรมขนำดเล็กในพื้นที่อ ำเภอเชียงแสน มีกำรน ำองค์
ควำมรู้ในกำรพับผ้ำขนหนูเป็นรูปแบบต่ำงๆ ให้กับโรงแรมขนำดเล็กเพื่อใช้ในกำรบริกำรลูกค้ำ
ต่อไป   โดยกำรลงพื้นที่ทุกโครงกำรของนักศึกษำมีอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรหลัก และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำรอง ลงพื้นที่ด้วยทุกครั้งในกำรท ำกิจกรรมในพื้นที่เป้ำหมำย และเมื่อสิ้นสุด
ภำคกำรเรียนศึกษำ อำจำรย์ประจ ำวิชำมอบหมำยให้นักศึกษำต้องน ำเสนอและสรุปผลงำน
ของกลุ่มที่ให้คณำจำรย์และพื้นที่ได้รับทรำบ พร้อมทั้งส่งเล่มโครงกำร 1เล่ม และซีดีรูปเล่ม
รำยงำน 

1.3 บูรณำกำรกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่รำยวิชำ TR4207 
กำรจัดโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร       ภำคเรียนที่ 
1/2561 โดยนักศึกษำในรำยวิชำได้เข้ำร่วมงำนจุลกฏินของ บ้ำนหนองอ้อ ต.ป่ำ
ซำง อ.เมือง จ.เชียงรำย เพ่ือเก็บข้อมูลงำน ท ำน ำเสนอให้แก่ชุมชนเพ่ือชุมชนจะ
ได้น ำฐำนข้อมูลงำนจุลกฐินใช้ในกำรสืบสำนประเพณีต่อไป หมู่บ้ำนหนองอ้อ เป็น
หมู่บ้ำนที่ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้เข้ำไปเป็นพ่ีเลี้ยงในโครงกำร Triple One 
หนึ่งพื้นที่หนึ่งคณะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยเพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม ศักยภำพ
ของชุมชนบนพื้นฐำนต้นทุนของชุมชนนั้นๆ  

2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรพัฒนำแผนกำรด ำเนินโครงกำร
บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นแผนปฏิบัติงำนโดยให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของโปรแกรมวิชำ  

3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรเสนอแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ที่มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย      
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กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มี กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ           

กำรด ำเนินโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่ำนที่ประชุม
ของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

6. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือหำปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำ
กำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีกำรศึกษำต่อไป 
        สรุปจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นั้น หลักสูตรได้แบ่งรำยวิชำที่สอดคล้องกับงำนบูรณำกำรมำกที่สุดและเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่ำยดังจะเห็นได้จำกรำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร ทั้งภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
ที่อำจำรย์และนักศึกษำได้กำรทำงำนร่วมกับชุมชนท ำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง ส ำหรับกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัยหลักสูตรยังคงต้องพยำยำมท ำงำน
เพ่ือให้ได้ผลที่เกิดประสิทธิภำพและชัดเจนมำกที่สุด  โดยต้องมีกำรประชุม
หลักสูตรเพ่ือหำแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกันไม่ว่ำจะเป็นกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย 
กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งอำจำรย์
ทุกคนในหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมวำงแผนกำรท 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 
 แนวทำงท่ีหลักสูตรใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำมีดังนี้ 
       1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจำรณำ มคอ.2,  
มคอ.3 และมคอ.5 ให้สอดคล้องกัน เ พ่ือให้นักศึกษำได้ รับควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งแต่ละรำยวิชำกำรประเมิน
ผู้เรียนมีทั้งกำรทดสอบแบบอัตนัยและปรนัยเพ่ือวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจในทฤษฎี
และกำรสอบแบบปฏิบัติเ พ่ือวัดทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนจริง 
นอกเหนือจำกนั้นแล้วยังมีกำรสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือดูทักษะ
ของผู้เรียนรำยบุคคลและทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่มโดยรวมแล้วกำรประเมินของ
อำจำรย์ผู้สอนจะต้องเป็นไปตำมแผนกำรกระจำยควำมรับผิดชอบรำยวิชำ
(Curriculum Mapping)ที่ มคอ. 2 ก ำหนด  
        2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรตรวจสอบเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนโดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำน
วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมินเกณฑ์กำรประเมินและผลกำรประเมินต่อ คณะ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพ่ือประเมินประสิทธิภำพของวิธีกำรประเมินผลให้
เป็นไปตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดหรือตำมเกณฑ์ มคอ.2 รวมถึงร่วมกันวิเครำะห์ควำม
ผิดปกติของผลประเมิน กำรกระจำยของเกรด กำรประเมินผลเป็นเกรดF และ W 
เพ่ือสอบถำมถึงสำเหตุและแนวทำงแก้ไขจำกอำจำรย์ผู้สอน 
        3. มีกำรสอบวัดสมรรถนะวิชำกำรและวิชำชีพก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (กำร
ทวนสอบสัมฤทธิผลกำรเรียน) (Exit-Exam) ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 
5 ด้ำน สอดคล้องกับเกณฑ์ใน มคอ.2 และมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

 
 
1.1-1 เอกสำรหลักสูตร  
      (มคอ.2) 
5.3-1 มคอ.3 รำยวิชำที่เปิด

สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2561 

5.3-2 มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิด
สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2561 

5.3-3ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วย
กำรศึกษำชั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุม
ประจ ำภำคเรียนที่ 
2/2561 ครั้งที่ 2 
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แห่งชำติ สำขำวิชำท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ.ศ. 2553 ตำมข้อก ำหนดของส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยวโดยได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
        4. จัดให้มีกำรด ำเนินกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ โดยจัดให้มีกำรด ำเนินกำร
ทวนสอบเพ่ือประเมินผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนโดยจัดท ำอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำ    
ละ 1 ครั้ง  โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
4.1 หลักสูตรเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นกรรมกำรในกำรทวนสอบร่วมกับ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
4.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรด ำเนินประชุมเพ่ือคัดเลือกรำยวิชำที่จะด ำเนินกำร
ทวนสอบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในปี
กำรศึกษำ  
4.3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร สุ่มเลือกนักศึกษำในรำยวิชำที่ด ำเนินกำรทวนสอบ
เข้ำร่วมกิจกรรมทวนสอบ  
4.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน 1 คน และคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร
ด ำเนินกำรทวนสอบ เพ่ือประเมินผลกำรเรียนรู้นักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ ที่เลือก
มำในกำรทวนสอบ 
4.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน 1 คน และคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร
พิจำรณำและมีข้อเสนอแนะ  
4.6 สรุปผลกำรทวนสอบ มอบให้อำจำรย์ผู้สอน  
4.7 อำจำรย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในรำยวิชำที่ทวนสอบน ำผลกำรพิจำรณำกำรทวน
สอบน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

จำกกำรทวนสอบคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจำรณำผลจำกกำรประเมินคุณภำพกำรสอน
โดยรวมในปีกำรศึกษำ ซึ่งเมื่อสรุปผลกำรทวนสอบแล้ว อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
รำยวิชำบำงรำยวิชำอำจจะต้องเพ่ิมเติมเทคนิคในกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ และ
กระตุ้นให้นักศึกษำเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในห้องเรียน ฝึกฝนทักษะที่จ ำเป็น
เพ่ิมมำกข้ึน ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน สอดคล้องกับเกณฑ์ใน มคอ.2 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรประชุมร่วมกันเกี่ยวกับผลกำรเรียนของ
นักศึกษำแต่ละรำยวิชำทุกครั้งที่จบภำคเรียนโดยพิจำรณำตำม มคอ. 3 ที่อำจำรย์
จัดท ำและส่งไว้ที่โปรแกรมวิชำและส ำนักวิชำดังนั้นเนื้อหำสำระใน มคอ.3 และ
มคอ.5 ต้องสอดคล้องกันจำกนั้นน ำผลกำรเรียนของแต่ละรำยวิชำ เสนอ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรเรียนของส ำนักวิชำ และมหำวิทยำลัยเมื่อได้รับ
กำรอนุมัติจึงประกำศให้ผู้เรียนผู้ปกครอง (ด ำเนินกำรโดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน)และอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องทรำบผลกำรเรียนของนักศึกษำที่ตนเองเป็นที่ปรึกษำทั้งนี้เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบในกำรให้ค ำปรึกษำกำรวำงแผนกำรเรียนแก่นักศึกษำที่เป็นที่
ปรึกษำส ำหรับกำรเลือกรำยวิชำที่จะลงทะเบียนในภำคเรียนถัดไป 

 
 
มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิดสอน

ตลอดปีกำรศึกษำ 2561 
มคอ. 6รำยวิชำที่เปิดสอนปี

กำรศึกษำ 2561 
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คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ ดังนี้  
1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับ ติดตำมให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ.5 
และ มคอ.6 ให้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
        2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำหนดให้ผู้สอนส่งตัวอย่ำงข้อสอบและ
เข้ำชี้แจงกำรตัดเกรดโดยเฉพำะรำยวิชำที่มีนักศึกษำได้เกรด A ทุกคนหรือเกรด D 
จ ำนวนมำกรวมถึงกำรพิจำรณำสัดส่วนกำรกระจำยคะแนนของนักศึกษำว่ำมี
ควำมผิดปกติหรือไม ่
        3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับ ติดตำม กำรประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนตำม มคอ.5 และ มคอ.6 แล้วจึงจัดท ำเอกสำร
ประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
        4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรร่วมกันประเมินเอกสำร มคอ.3 มคอ.4 
เทียบกับแผนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาใน มคอ.2 ว่ำมี
ควำมสอดคล้องเป็นไปตำมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับงานบริการของหลักสูตรหรือไม่ 
แล้วจึงน ำมำตรวจสอบกับรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) และ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.6) ว่ำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นไปตำมที่วำงแผนหรือไม่ มีส่วนไหนที่สอนไม่ครบ หรือเพ่ิมเติม
เนื้อหำระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมทั้งตรวจสอบผลประเมินกำรเรียน
กำรสอนของนักศึกษำต่ออำจำรย์ผู้สอน กำรกระจำยของเกรด ผลกำรเรียนรู้ 5 
ด้ำน และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน ำไปพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำนั้นๆ ต่อไป  
         5. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน มคอ.7 เสนอส ำนัก
วิชำ เพ่ือด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง สนับสนุนงบประมำณ ตำมข้อ
ร้องขอของหลักสูตร 
         6. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกัน
พิจำรณำ มคอ.7 เพ่ือหำแนวทำงในกำรปรับ/พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      
กำรพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอน กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ในหลักสูตร ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ แล้ว
มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงำนเพื่อก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร 
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การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5, 
มคอ.6 และมคอ.7) 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรหลักสูตรได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมิน         
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรดังนี้ 
   1. ผู้สอนก ำชับให้ผู้เรียนประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ซึ่งด ำเนินกำรโดยผ่ำน
ระบบออนไลน์ 
   2. ผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเองโดยด ำเนินกำร
จัดท ำเป็นเอกสำร มคอ. 5 ในแต่ละรำยวิชำ 
   3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรวิเครำะห์ผลกำรประเมินของผู้สอนและ
นักศึกษำและพูดคุยหำรือกับผู้สอนเป็นรำยบุคคลส ำหรับผลประเมินที่ต่ ำกว่ำ 
3.51 
   4. คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
ข้อมูลในข้อ 1 และ 2 มำประกอบกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้และประเมิน
หลักสูตร และจัดให้มีทวนสอบร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 
2561 โดยอ้ำงอิงเนื้อหำกำรสอบจำก มคอ.3  และ มคอ. 5 เมื่อทวนสอบรำยวิชำ
ใดคณะกรรมกำรไม่อนุญำตให้อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำนั้นอยู่ในห้องทวนสอบด้วย 
เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
   ภำยหลังจำกที่อำจำรย์ส่ง มคอ.5 และท ำกำรทวนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมกำรหลักสูตรฯ ช่วยกันจัดท ำ มคอ.7 เพ่ือประเมินผลของกำรจัดกำร
กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ โดยวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ และ
ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำต่อไป  
 

 
 
 
5.3-2 มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิด

สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2561 

5.3-2 มคอ. 6 รำยวิชำที่เปิด
สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2561 

5.3-4 มคอ. 7 รำยวิชำที่เปิด
สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2561 

 
5.2-2 รำยงำนกำรประชุม

ประจ ำปีกำรศึกษำ 
1/2561 ครั้งที่ 1 และ 
1/2561 ครั้งที่ 2 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3 3 3 

 
 
 
 
 

• ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรจัดประชุมหลักสูตร 5 ครั้ง และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วม
กำรประชุมเกินร้อยละ 80 ทุกครั้ง 
 
 

✓  

 5.4 รำยงำนกำร
ประชุมหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558 ได้รับควำมเห็นชอบจำก สกอ. และมีกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

✓  

 1.1-1 เอกสำร 
หลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558)(มคอ. 2) 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรด ำเนินกำรรวบรวม มคอ.3 / มคอ. 4 ครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอน
ในภำคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 ก่อนเปิดภำคเรียน 

✓  

 5.3-1 เอกสำรมคอ.  
3 ปีกำรศึกษำ 
2561 ทุกรำยวิชำ 
5.3-1 เอกสำร มคอ.  
4 ปีกำรศึกษำ  
25561 ทุกรำยวิชำ 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

✓  

 5.3-1 เอกสำร 
มคอ.5 ปีกำรศึกษำ  
2561 ทุกรำยวิชำ 
5.3-2 เอกสำรมคอ.6 
ปีกำรศึกษำ 2561 
ทุกรำยวิชำ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

มีกำรรวบรวม มคอ.5 / มคอ.6 ครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคเรียน
ที่ 1/2561 และ 2/2561ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำทุก
รำยวิชำ 
 

 

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

✓  

 5.3-4 รำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตรหรือ มคอ.7 
หลักสูตรกำร 
บริหำรโรงแรม  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2561 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 
ในภำคเรียนที่ 1/2561 หลักสูตรได้เปิดรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด 24 
รำยวิชำ และในภำคกำรเรียน2/2561 หลักสูตรได้เปิดรำยวิชำที่เปิด
สอน 19 รำยวิชำ เท่ำกับ 43 รำยวิชำ ตำมเกณฑ์แล้วต้องมีกำรทวน
สอบอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
ดังนั้น หลักสูตรด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ด ำเนินกำรทวนสอบ
ทั้งสิ้น 7 รำยวิชำดังนี้ 
1.TR1102ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรโรงแรม 
2.HA2301 กำรจัดกำรงำนบริกำรส่วนหน้ำ 
3.HA2303 กำรจัดกำรงำนแม่บ้ำน 
4.HA2403 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร6 

✓  

 5.4 รำยงำนผลกำร 
ทวนสอบประจ ำปี 
กำรศึกษำ 2561 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

5. HA2204ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 
6. TR 4206กำรสัมมนำทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 
7. TR4207 กำรจัดกำรโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 
 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนจำก มคอ.7 ปีกำรศึกษำ 
2561 ดังนี้ 

กำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นักศึกษำได้คิด วิเครำะห์ ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยมีอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ ซึ่งรำยวิชำนี้เป็น
รำยวิชำใหม่ร่วมกับกำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม รำยวิชำ TR4207 
กำรจัดโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร      
ภำคเรียนที่ 2/2561ลักษณะกำรเรียนกำรสอนตลอดทั้งภำคเรียนจะ
เป็นแบบบูรณำกำรกับชุมชน พ้ืนที่เทศบำลเมืองเชียงแสน อ.เชียง
แสน จ.เชียงรำย โดยนักศึกษำแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่พูดคุย หำข้อมูลจำก
ชำวบ้ำน แล้วจึงน ำประเด็นที่ได้มำพัฒนำออกแบบงำนบริกำรวิชำกำร
ให้แก่ชุมชน ตำมควำมต้องกำรของชุมชน โดยผลงำนที่ ได้คือ         
กำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพให้กับบุคลำกรโรงแรมขนำดเล็กในพ้ืนที่
อ ำเภอเชียงแสน จ ำนวน 4 โรงแรม ได้แก่ โรงแรม อ ำไพ โรงแรมภู
เวียง รีสอร์ท โรงแรมมะลิ และโรงแรมจักรพงษ์ โฮม  กำรออกแบบ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ้ำนฮอมพญ๋ำล้ำนนำเชียงแสน 
กลุ่มวิสำหกิจท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือสังคมเชียงแสน และ เส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยวิถีภูมิปัญญำ อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย และเม่ือ
สิ้นสุดภำคกำรเรียนศึกษำนักศึกษำต้องน ำเสนอสรุปผลงำนของกลุ่มที่

✓   

5.3-1มคอ.3 รำยวิชำ 
TR4207 กำรจัด
โครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำร
บริกำร 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ให้คณำจำรย์และพ้ืนที่เชียงแสนได้รับทรำบ 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2561 ไม่มีอำจำรย์ใหม่ในหลักสูตรฯ 

 - ไม่ประเมิน เนื่องจำก
ไม่มีอำจำรย์ใหม่ใน
หลักสูตร 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำกำร/
วิชำชีพ ดังนี้ 
1. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ เข้ำร่วมอบรม โครงกำรอบรม เรื่อง กำร
บริหำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
เพ่ือกำรเผยแพร่ฯ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 3-5 เม.ย. 62 
2. นำงสำวมนสิชำ   ซำวค ำ เข้ำร่วมอบรมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
เชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนระดับอุดมศึกษำของประเทศไทย ในวันที่ 
7 ส.ค.61 
3. นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรเดินเรือ 
ระหว่ำงวันที่ 9 –13 เมษำยน 2562 
4.นำงณฐมน สังวำล ร่วมอบรมกิจกรรมกำรหนุนเสริมพัฒนำต่อยอด
นวัตกรรมกำรพัฒนำพื้นที่ ข่วงที่ 1 8-9 ก.พ.62 
5. นำงปริพรรน์  แก้วเนตรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม สร้ำงนักวิจัยรุ่น
ใหม่ ประจ ำปี 2562 วันที่ 28 ม.ค. - 21 ก.พ. 61 
 

✓  

 5.4-1 แบบเก็บข้อมูล
สำยผู้สอนเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำบุคลำกร 
เพ่ิมทักษะวิชำชีพ 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ผลกำรด ำเนินงำน 
หลักสูตร ไม่มีบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนประจ ำหลักสูตร
เนื่องจำกนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเชียงรำยที่ให้หน่วยงำนจัดกำรศึกษำใช้ศักยภำพสำยสนับสนุน

 

- 

ไม่ประเมินเนื่องจำก
ไม่มีบุคลำกร
สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ร่วมกันระหว่ำงหลักสูตรและสำขำวิชำทั้งส ำนักวิชำ โดยบุคลำกรสำย
สนับสนุนทุกคนสังกัดส ำนักงำนคณบดี 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษำปีสุดท้ำย/
บัณฑิตใหม ่มีควำมพึงพอใจในเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมำก  

√  ควำมพึงพอใจของผล
นักศึกษำปีสุดท้ำย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภำพหลักสูตร 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่อยู่ใน
ระดับดีมำก ผลรวมเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับพึงพอใจมำก 
 

√  ผลควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10   
จ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรผ่ำนเฉพำะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100   
จ ำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด ำเนินกำรผ่ำน 10   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 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 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 4 (AA) 

1/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ - เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- แนะน ำ
ตักเตือนให้
ข้อมูลกำร
ประเมินผลกบั
นักศึกษำ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 
 
- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 

TR4204 กำรบัญชีและกำรเงินส ำหรับกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร (AA) 

1/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพและกฏหมำย
เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร (AA) 

1/2561 W 
M 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
ขำดสอบปลำยภำค 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพและกฏหมำย
เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร (AB) 

1/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 

1/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 

1/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

TR2413 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 3 (AA) 

1/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

TR2413 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 3 (AB) 

1/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 5 (AA) 

1/2561 M 
 

ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร (AC) 

1/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร (AB) 

1/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร (AA) 

1/2561 W 
M 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
ขำดสอบปลำยภำค 

TR1102 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรโรงแรม 1/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
HA3203 กำรตลำดส ำหรับธุรกจิโรงแรม 1/2561 I ม ี ส่งงำนไม่ครบ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

HA2314 ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกำรจัดกำร
ครัว (AA) 

1/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ - เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 

HA3206 กำรจัดกำรนวตักรรมส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม (AB) 

1/2561 W 
 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

HA3206 กำรจัดกำรนวตักรรมส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม (AC) 

1/2561 W 
I 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
ส่งงำนไม่ครบ 

HA3206 กำรจัดกำรนวตักรรมส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม (AD) 

1/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

HA4604 กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติในงำนโรงแรม 
2 (AA) 

1/2561 W 
I 
U 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
ส่งงำนไม่ครบ 
ไม่ผำ่นกำรฝึก
ภำคปฏิบตั ิ

HA4604 กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติในงำนโรงแรม 
2(AB) 

1/2561 U ม ี ไม่ผำ่นกำรฝึก
ภำคปฏิบตั ิ

HA2301 กำรจัดกำรงำนบริกำรสว่นหน้ำ 
(AC) 

1/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

HA2403 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับ
บุคลำกรในงำนโรงแรม 6 (AB) 

1/2561 M 
 

ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
 

HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

2/2561 W 
I 

ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
ส่งงำนไม่ครบ 

TR2412 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 2 

2/2561 F 
 
M 
W 

ม ี ค้ำงช ำระค่ำเทอม / 
ไม่เข้ำช้ันเรียน 
ขำดสอบปลำยภำค 
ยกเลิกรำยวิชำ 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 5 

2/2561 I ม ี ส่งงำนไม่ครบ  

- เรียกพบ
นักศึกษำเพื่อ
สอบถำมปัญหำ
หรือควำม
เข้ำใจ 
- ติดตำม
สอบถำมผู้สอน
เป็นระยะๆ 

TR2103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 2/2561 I 
M 
 

ม ี ส่งงำนไม่ครบ 
ขำดสอบปลำยภำค 
 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 6 

2/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

TR4207 กำรจัดกำรโครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบรกิำร 

2/2561 W ม ี ยกเลิกรำยวิชำ 
 

HA3201 กำรวำงแผนและพฒันำธรุกิจโรงแรม 2/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 
HA4603 กำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติในงำนโรงแรม 1 2/2561 U ม ี ไม่ได้ฝึกงำน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

TR3304 กำรจัดกำรประชุม กำรทอ่งเที่ยวเพือ่
เป็นรำงวัล กำรสัมมนำ และกำรจัดนิทรรศกำร 

2/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

TR4204 กำรบัญชกีำรเงินส ำหรับกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร 

2/2561 M ม ี ขำดสอบปลำยภำค 

TR1103 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 

2/2561 F 
 
M 

ม ี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
ค้ำงช ำระค่ำเทอม 
ขำดสอบปลำยภำค 

 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่

ด าเนินการ 

HA2307 กำรจัดกำรสปำ   รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2308กำรจัดกำรคำสิโน  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2309 กำรจัดกำรสโมสร  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2310 กำรจัดกำรคุณภำพกำรบริกำรส ำหรับธุรกิจโรงแรม  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2311 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับธุรกิจโรงแรม  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2312กำรจัดกำรโลจิสติกส์ส ำหรับธุรกิจโรงแรม  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2315 ศิลปะกำรตกแต่งอำหำร  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2316 ธุรกิจเพื่อสุขภำพ  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2317 กำรจัดกำรที่พักแรมที่มีลักษณะเฉพำะ  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2318 กำรจัดกำรโรงแรมสมัยใหม่  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1503ภำษำเยอรมันเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  
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HA1504ภำษำเยอรมันเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1505ภำษำสเปนเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1506ภำษำสเปนเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1507ภำษำอิตำเลี่ยนเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1508ภำษำอิตำเลี่ยนเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1509ภำษำรัสเซียเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1510ภำษำรัสเซียเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1511ภำษำญี่ปุ่นเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1512ภำษำญี่ปุ่นเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1513ภำษำเกำหลีเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1514ภำษำเกำหลีเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1515ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1516ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1517ภำษำมลำยูเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1518ภำษำมลำยูเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1519ภำษำอำหรับเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1520ภำษำอำหรับเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2    รำยวิชำเฉพำะเลือก  

 

 

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

TR1102ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
โรงแรม 

1/2561 √  ควรมีกำรบรรยำยจำกผู้ประกอบกำรด้ำน
โรงแรมมำกขึ้น โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ธุรกิจ
โรงแรมในปัจจุบัน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำและเทคนิคทำงต่ำงๆที่ใช้ของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจเน้นประสบกำรณ์ตรง
ของผู้สอน เพื่อเข้ำใจง่ำยต่อกำรเรียนกำร
สอนและเป็นเรื่องที่น่ำสนใจส ำหรบันักศึกษำ 

HA2301 กำรจัดกำร
งำนบริกำรส่วนหน้ำ 

1/2561 √  นักศึกษำไม่สำมำรถวิเครำะห์ในหลำยแง่มุม
โดยเฉพำะกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในงำน
บริกำรส่วนหน้ำไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจำก
ทฤษฎีและค ำศัพท์ที่ใช้ในงำนบริกำรส่วน
หน้ำต้องจดจ ำให้ได้ในเวลำที่ก ำหนด ซึ่งเป็น
กำรเรียนกำรสอนที่ เร่งรัด(บล็อกคอร์ส) 
ดังนั้นอำจำรย์ผู้สอนต้องยกตัวอย่ำง และ
แนะน ำแหล่งข้อมูลให้นักศึกษำ 

HA2303กำรจัดกำร
งำนแม่บ้ำน 

1/2561 √  อำจำรย์ผู้สอนต้องอธิบำยและยกตัวอย่ำง
จำกสถำนกำรณ์ใกล้ตัวและปัจจุบันให้
นักศึกษำเข้ำใจและคิดวิเครำะห์ข้อมูลที่
นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำแล้วมำเช่ือมโยงกับ
แนวคิดหรือทฤษฎีจำกบทเรียนได้อย่ำง
ถูกต้อง ทั้ งนี้อำจำรย์ควรเพิ่ม เนื้อหำที่
ทันสมัยของงำนแม่บ้ำนของธุรกิจโรงแรมใน
ปัจจุบัน 

HA2403ภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำร
ทำงกำรท่องเที่ยว กำร

1/2561 √  อำจำรย์ผู้สอนเน้นเนื้อหำไปทำงธุรกิจ
ท่องเที่ยวมำกกว่ำธุรกิจโรงแรม ดังนั้น
นักศึกษำจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์ในหลำย
แง่มุมโดยเฉพำะกำรน ำแนวคิดหรือทฤษฎี
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โรงแรม และกำร
บริกำร6 

มำเช่ือมโยงกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย และได้
คัดลอกงำนจำกอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีกำรคิด 
วิเครำะห์ แยกแยะและประมวลผล 

HA2204ภำษำจีน
เบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 2 

2/2561 √  เนื้อหำโดยส่วนใหญ่เป็นกำรจดจ ำค ำศัพท์ 
แล้วมำสร้ำงรูปแบบประโยคเพื่อประยุกต์มำ
ใช้ในกำรท ำงำนในธุรกิจโรงแรม ดังนั้น
อำจำรย์ผู้สอนเพิ่ม เนื้อหำในกำรสร้ำง
รูปแบบประโยคในกำรน ำค ำศัพท์มำใช้ได้
จริงในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

TR 4206 กำรสัมมนำ
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำร
บริกำร 

2/2561 √  ระยะเวลำในกำรจัดกำรจัดเตรียมงำน
สัมมนำจ ำกัด ดังนั้นอำจำรย์เพิ่มระยะเวลำ
ในกำรจัดสัมมนำของนักศึกษำ และอำจำรย์
เพิ่มแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตลำด
ดิจิทัลเพิ่มเติม 

TR4207 กำรจัดกำร
โครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

2/2561 √  ระยะเวลำในกำรจัดกำรท ำโครงกำรในกำร
ลงพื้นที่ จ ำกัด  ดั งนั้นอำจำรย์ควร เพิ่ ม
ระยะเวลำในกำรจัดท ำโครงกำรให้นักศึกษำ 
และอำจำรย์เพิ่มแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
กำรตลำดดิจิทัลเพิ่มเติม 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจำรณำผลจำกกำร

ประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวมในปีกำรศึกษำ 2561ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่คงขำดทักษะด้ำน

กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศโดยเฉพำะภำษำอังกฤษ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์ข้อมูลรวมทั้งขำดทักษะ

กำรบูรณำกำรควำมรู้แนวคิด ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติหรือกำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ดังนั้น อำจำรย์

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำจะต้องเพ่ิมเติมเทคนิคในกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ และกระตุ้นให้นักศึกษำเกิดกระบวนกำร

เรียนรู้ภำยในห้องเรียนให้มำกที่สุด ฝึกฝนทักษะที่จ ำเป็นเพ่ิมมำกขึ้น โดยที่ประชุมมีควำมเห็นตรงกันคือ กำรพัฒนำ

ศักยภำพนักศึกษำจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน คือ ศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ให้สำมำรถ

โต้ตอบสื่อสำรได้ และมีศักยภำพด้ำนกำรเทคโนโลยีและสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนและกำรท ำงำนได้อย่ำง

ถูกต้องเหมำะสม รวมถึงกำรบูรณำกำรศำสตร์ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถคิด วิเครำะห์ แยกแยะและตัดสินใจได้ 

นอกจำกนั้น ในส่วนของอำจำรย์ผู้สอนทุกคนควรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงวิธีกำรสอนให้ทันสมัยและตรงกับกำรจัดกำรศึกษำในทศวรรษท่ี 21 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม    นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และอำจำรย์เป็นแบบอย่ำงที่ดีใน
เรื่องระเบียบ วินัย และกำรเคำรพสิทธิ์  
รวมทั้งให้มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ   
 

นักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมเข้ำใจ
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดย
อำจำรย์ผู้สอนได้สอดแทรก
ระหว่ ำ งกำร เรี ยนกำรสอน 
สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ และ
นักศึกษำปฏิบัติตำมระเบียบ 
ของส ำนักวิชำแต่นักศึกษำบำง
รำยที่แต่งกำยไม่เรียบและไม่
ตรงเวลำจะมีกำรตักเตือนและ
หักคะแนนจิตพิสัย 
 

ควำมรู ้ กำรเน้นให้เข้ำใจหลักกำรและทักษะในทำง
ปฏิบัติที่ส ำคัญ กำรวิเครำะห์และกำรน ำ
ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในสำขำท่ีเรียน  
 

นักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำร
สอนแต่ขำดกำรวิเครำะห์องค์
ควำมรู้ของเนื้อหำรำยวิชำกำร
ดังนั้นจึงควรให้นักศึกษำฝึกกำร
วิเครำะห์และกำรประยุกต์ใช้
ประโยชน์จำกควำมรู้ รวมถึง
กำรฝึกทักษะในทำงปฏิบั ติ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

บ่อยๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
มั่นใจให้กับนักศึกษำ 
 

ทักษะทำงปัญญำ นักศึกษำน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมได้จริง โดยใช้ดุลยพินิจ
หรือมีวิจำรณญำณในกำรจัดกำรข้อมูล
ในกำรน ำเสนองำนกลุ่ม และสำมำรถ
บูรณำกำรควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเรียน
ในแต่ละรำยวิชำและมีกำรประยุกต์ใช้
ควำมรู้เพื่อใช้ในกำรแก้ไปปัญหำ และ
สร้ำงสรรค์กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

ทักษะทำงปัญญำนักศึกษำ 
ต้องมีกำรฝึกฝนตนเองโดย
เริ่มจำกกำรคิดที่เป็นระบบ 
ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ห รื อ
วิจำรณญำณในกำรปัญหำ
ต่ ำงๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น เช่นกำร
น ำเสนองำน กำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ เป็นต้น รวมถึง
กำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำ
ตำมที่นักศึกษำร้องขอ เพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษำสำมำรถ
พัฒนำตนเองและเตรียม
ควำมพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพและ
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลและควำม
รับผิดชอบ 

นักศึกษำสำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม ไ ด้  ข ำ ด แ ต่
ประสิทธิภำพของกำรแบ่งหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบไม่ชั ด เจน ท ำ ให้
บำงครั้งกำรท ำงำนกระจุกแค่บำงคน
ในกลุ่ม 

อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ
สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำน
ร่วมกันของนักศึกษำ  ให้
ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ
แ ล ะ ค ำ แ น ะ น ำ เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษำพัฒนำตนเองและ
มีทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมที่
ดียิ่งขึ้น  
 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มี ก ำ รมอบหมำย ให้ นั ก ศึ ก ษ ำ ใ ช้
เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองจำก Website, e-learning แต่
นั กศึกษำบำงคนคัดลอกงำนจำก

แนะน ำวิธีกำรเขียนอ้ำงอิง 
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ข้ อ มู ล เ พ่ื อ
น ำเสนอรำยงำน พร้อมทั้ง



72 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

อิ น เ ตอร์ เ น็ ตส่ ง  ไม่ มี ก ำ ร อ้ ำ ง อิ ง
แหล่งที่มำของข้อมูลและกำรวิเครำะห์
เรียบเรียงเนื้อหำ 
 

วิธีกำรพูดเชิงวิชำกำรเพ่ือ
กำรน ำเสนอผลงำน 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กำรปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำในวันที่ 31 
ส.ค.61 

2  อำจำรย์ในหลักสูตรได้เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำวิชำกำรของ
มหำวิทยำลยัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



73 
 

กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
ทักษะพื้นฐำนตำมควำมสนใจ
ของบัณฑิตในกำรประกอบ
อำชีพเสริมและอำชีพอิสระ 
วันท่ี 28-29 พ.ย. 61 

1  เข้ำใจหลักกำรที่ถูกต้องในกำรปรบัปรุงและพัฒนำหลักสตูร 
และกำรเสำะหำเนื้อหำรำยวิชำใหส้อดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด นักศึกษำสำมำรถมีรำยไดร้ะหว่ำงเรียน 
นักศึกษำจบแล้วมีงำนท ำและเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำด
เล็กได ้

โครงกำรอบรม เรื่อง กำร
บริหำรหลักสตูรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพื่อ
กำรเผยแพร่ฯ รุ่นที่ 6 ในวันท่ี 
3-5 เม.ย. 62 

1  รับรู้เรื่องกำรจัดกำรศึกษำให้ได้คณุภำพและเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด และสำมำรถปรับปรุงพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บัณฑติมีคณุลักษณะตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่หลักสูตรก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำร
น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอน ในวันที่ 15-16 
พ.ย.61 

1  กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลำยอย่ำง กำรสอนด้วยสื่อ
อุปกรณ์ที่ทันสมยั เรยีนรู้ระบบกำรอ่ำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แบบต่ำงๆ รูปแบบสื่อท่ีน ำมำใช้ในกำรเรยีนกำรสอนตำม
ควำมเหมำะสมในกำรน ำมำใช้งำน 

กำรอบรมหลักสตูรกำร
เดินเรือ ระหว่ำงวันท่ี 9-13 
เม.ย.62 

1  ข้อมูลด้ำนงำนบริกำรที่สมัพันธ์ เพื่อเป็นอีกช่องทำงอำชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร  
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การบริหารหลักสูตร 

 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

งบประมำณสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมในรำยวิชำไม่เพียงพอ 

ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมในรำยวิชำให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ได้ 

ประชุมวำงแผนกำรสนับสุนน
งบประมำณในรำยวิชำโดยมีกำร 
บูรณำกำรรำยวิชำที่สอนในภำค
เรียนเดียวกัน  

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5 คน มีส่วนร่วมในกำรส ำรวจครุภัณฑ์กำรจัดหำสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำ

เสนอควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ไปยังประธำนโปรแกรมวิชำและส ำนัก

วิชำเพ่ือพิจำรณำท ำข้อเสนอขอวัสดุและครุภัณฑ์ต่อมหำวิทยำลัย ซึ่งขั้นตอน

ปกติท่ีด ำเนินกำรมีดังต่อไปนี้ 

           1.ส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  จำกอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำในแต่ละภำคเรียน 

           2. สรุปข้อมูลและจัดท ำท ำรำยกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ือน ำเสนอ

ต่อประธำนโปรแกรมวิชำ 

           3. คณะกรรมกำรโปรแกรมวิชำวิเครำะห์จัดล ำดับกำรพัฒนำและกำร

จัดหำอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

         4. ประธำนโปรแกรมวิชำด ำเนินกำรจัดท ำตำมแบบฟอร์มกำรขอ 

งบประมำณประจ ำปี 

 

 

1.12.1-2 รำยงำนกำรประชุม

ประจ ำภำคเรียนที่   
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         5. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนใช้จ่ำยงบประมำณ 

แผนกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ มคอ.3 

         6. ก ำกับดูแลกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ 

         7. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

         8. วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโปรแกรมกำรบริหำรโรงแรม มุ่งเน้นให้

นักศึกษำได้ ใช้ประโยชน์จำกสิ่ งสนับสนุนกำร เรียนรู้  เ พ่ือเ พ่ิมทั กษะ                

กำรปฏิบัติกำรทำงวิชำชีพ  ผลจำกกำรได้รับสิ่งสนับสนุนในปีกำรศึกษำนี้ช่วยให้

นักศึกษำได้รับกำรฝึกปฏิบัติที่เป็นกระบวนกำรที่ชัดเจน ท ำให้นักศึกษำใน

โปรแกรมได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย โดยได้รับมอบหมำยให้

ช่วยดูแลกำรให้บริกำรและต้อนรับบุคคลส ำคัญในงำนของมหำวิทยำลัย เช่น 

กำรต้อนรับองคมนตรี กำรดูแลเสริฟอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันในกำร

ต้อนรับนำยกรัฐมนตรี ดูแลงำนประชุมของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

และเป็นทีมงำนให้บริกำรในกำรถวำยงำนสมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งเสด็จที่

จังหวัดเชียงรำย ทั้งนี้ จำกกำรสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ดังกล่ำว อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรได้เห็นข้อดีดังข้ำงต้น จึงมีกำรประเมินผลในพัฒนำและปรับปรุงในกำร

จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

1.12.1.3 หนังสือเชิญ และ

ภำพถ่ำยในกำรปฏิบัติงำน 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน

การสอน 

หลักสูตรศิลปศำสำตรบัณฑิต สำขำกำรบริหำรโรงแรม ไม่ได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำโดยตรง ทั้งนี้มหำวิทยำลัย

ได้จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักวิชำด ำเนินกำรจัดหำ ปรับปรุงและพัฒนำส ำหรับ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับทุกหลักสูตรและสำขำวิชำ โดยรำยกำรต่ำงๆ ที่

ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดหำและเพ่ิมเติมขึ้น มีดังต่อไปนี้ 

         1. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ปทท. 3 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์

ครบชุดไว้บริกำรนักศึกษำที่บริเวณห้องชั้น 1 อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 

จ ำนวน 20 ชุด และคอมพิวเตอร์แบบวำงตัก (Computer notebook) อีก 

จ ำนวน 30 ชุด (คอมพิวเตอร์แบบวำงตัก นักศึกษำใช้ส ำหรับกำรเรียนรำยวิชำที่

 

 

6.1-1 ภำพถ่ำยสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ของส ำนักฯ และ

หลักสูตร 



76 
 

มีกำรฝึกปฏิบัติกำรประยุกต์เฉพำะด้ำน) โดยในพ้ืนที่บริกำรมีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี 

พร้อมเครื่องปรับอำกำศ เพ่ือให้มีบรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ 

        2. ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัย (Open access learning) จัดมุมหนังสือหรือ

ห้องสมุดเฉพำะทำงขนำดย่อมไว้ข้ำงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 1อำคำร

ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีกำรจัดโต๊ะ 10 ตัว เก้ำอ้ี 40 ตัว พร้อม

เครื่องปรับอำกำศ เพ่ือให้มีบรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ 

         3. อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว อำคำร 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน 

ห้องท ำงำนส ำหรับอำจำรย์และฝ่ำยบริหำร ห้องรับรองผู้มำติดต่อรำชกำร 

ห้องพักผ่อนส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร และห้องส ำนักงำนคณบดีโดยอำคำร

ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ดังนี้ 

                3 .1 ชั้น  1 ประกอบด้วย ห้องส ำนักงำน ห้องรองคณบดี  

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้อง

รับประทำนอำหำรของเจ้ำหน้ำที่ และห้องสุขำชำย-หญิง 

                3.2 ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องคณบดี ห้องพักอำจำรย์โปรแกรมกำร

จัดกำรท่องเที่ยว ห้องพักอำจำรย์โปรแกรมกำรจัดกำรท่องเที่ยวและบริกำร 

ห้องพักอำจำรย์โปรแกรมกำรบริหำรโรงแรม ห้องรับประทำนอำหำรส ำหรับ

อำจำรย์ ห้องประชุมเล็ก และห้องสุขำชำย-หญิง 

                3.3 ชั้น 3 ประกอบด้วย 

                      3.3.1 ห้องเรียน ปทท. 4 และ 5 ห้องละ 48 ที่นั่งพร้อม

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์  กระดำนไวท์

บอร์ด ไมโครโฟน เครื่องเสียง และเครื่องปรับอำกำศ 

                      3.3.2 ห้องเรียน ปทท. 7 และ 8 ห้องละ 30 ที่นั่งพร้อม

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์  กระดำนไวท์

บอร์ด ไมโครโฟน เครื่องเสียง และเครื่องปรับอำกำศ 

                      3.3.3 ห้องเรียน ปทท. 8 ห้องเก็บครุภัณฑ์ของโปรแกรมกำร

จัดกำรท่องเที่ยว 

                      3.3.4 ห้องสุขำชำย-หญิง ส ำหรับนักศึกษำ 
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          4. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรส ำนักวิชำกำร

ท่องเที่ยวและอำคำรหลังเก่ำเพ่ือให้มีบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ

นักศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกร อำทิ กำรปรับพื้นที่ให้มี

ลำนจอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ กำรปรับพ้ืนที่ลำนอเนกประสงค์เป็นที่นั่ง

พักผ่อนของนักศึกษำและจัดกิจกรรมนักศึกษำ 

          5. ส ำนักวิชำด ำเนินกำรขยำยจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย (WIFI) 

ทั่วทั้งส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและ

เข้ำถึงระบบสำรสนเทศของอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้มำติดต่อรำชกำรและนักศึกษำ

ทุกคน 

          6. ส ำนักวิชำจัดเตรียมรถปฏิบัติกำรกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม

เคลื่อนที่ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพ่ือให้นักศึกษำใช้ฝึกทักษะวิชำชีพด้ำน

เครื่องดื่ม 

          7. ส ำนักวิชำจัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้ำอ้ีสแตนเลส ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร

อำหำรและเครื่องดื่ม ห้อง ปทท. 2  ซึ่งสำมำรถรองรับนักศึกษำได้สูงสุดถึง 40 

คน 

          8. ส ำนักวิชำจัดเตรียมห้อง ปทท.1  รองรับนักศึกษำได ้50 ที่นั่ง เพื่อ

ควำมไม่แออัด และควำมสะดวกในกำรนั่งเรียนควำมสะดวกในกำรเข้ำออกท่ีนั่ง

ของนักศึกษำ  

           9. ส ำนักวิชำสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ระหว่ำงอำคำรหลังเก่ำกับ

อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอ้ี จ ำนวน 20 ที่นั่ง และพัดลม 

ส ำหรับให้นักศึกษำนั่งอ่ำนหนังสือ พบปะพูดคุย ท ำกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น 

           10. ส ำนักวิชำปรับปรุงข่วงกิจกรรม ด้ำนหน้ำอำคำรหลังเก่ำ โดยกำร

ตัดแต่งต้นไม้ หญ้ำ เพ่ือให้ดูสะอำดเรียบร้อย 

           11.. ส ำนักวิชำปรับปรุงห้องพักอำจำรย์ด้ำนหลังห้อง ปทท. 1 อำคำร

หลังเก่ำ เป็นห้องโมสรนักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้ประชุม ปรึกษำ พูดคุยในกำร

จัดกิจกรรมต่ำงๆ  

           12. ส ำนักวิชำปรับปรุงห้องส ำนักงำนชั้นล่ำง อำคำรหลังเก่ำเป็นห้อง

เก็บครุภัณฑ์กำรสอนด้ำนกำรจัดโต๊ะอำหำร เช่น ผ้ำปูโต๊ะขนำดต่ำงๆ 
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           13. ส ำนักวิชำด ำเนินกำรตีเส้นสีขำวหน้ำอำคำรหลังเก่ำ ส ำหรับจอด

รถยนต์ของคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่  

           14. ส ำนักวิชำสร้ำงห้องเก็บของ ตรงข้ำมห้องสโมสรนักศึกษำ เพ่ือให้

นักศึกษำมีห้องเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรมของส ำนักวิชำและของ

มหำวิทยำลัย 

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ดังที่กล่ำวมำนั้น ช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมกรอบ

มำตรฐำนของนักศึกษำได้ดี มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร อย่ำงไรก็ตำม 

อำจมีกำรเพ่ิมเติม สิ่งสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น เช่น โปรแกรมฝึก

ปฏิบัติด้ำนกำรโรงแรม เพ่ือพัฒนำทักษะนักศึกษำให้เรียนรู้โปรแกรมด้ำน       

กำรโรงแรมท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ

ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมบำงกิจกรรมมีขั้นตอนกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือขออนุมัติหลำยขั้นตอน ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือ

ขออนุมัติใช้เวลำนำนกว่ำที่คำดกำรณ์ เป็นผลให้กระทบต่อก ำหนดวันจัด

กิจกรรม ซึ่งไม่สำมำรถจัดได้ตำมก ำหนดในแผนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงบำง

รำยกำร ไม่เป็นไปตำมแผน ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรให้บริกำร

ไม่มีประสิทธิภำพปัญหำดังกล่ำวเกิดจำกขั้นตอนกำรประสำนงำนของบุคลำกร

และระบบกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัย แนว

ทำงกำรจัดกำรคือ ตรวจสอบแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ เพ่ือลดปัญหำ

ต่ำงๆ 

ผลส ำรวจสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ที่ด ำเนินกำรกับนักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำร

โรงแรม และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำมำรถจ ำแนกได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้ำนทรัพยำกร พบว่ำมีทรัพยำกรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำทิ เอกสำร 

ต ำรำ หนังสือ และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมำะสม และเอ้ือต่อกำร

เรียนรู้เอกสำร ต ำรำ และเอกสำรทำงด้ำนกำรบริหำรโรงแรมมีน้อย ด้วย
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ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักวิชำได้จัดสรรทุนกำรซื้อหนังสือ

และต ำรำมำทุกปีกำรศึกษำ ให้กับหลักสูตร ซึ่งช่วยให้เพ่ิมจ ำนวนหนังสือที่

ทันสมัยได้มำกขึ้นนอกจำกนี้ นักศึกษำและอำจำรย์ยังสำมำรถสั่งซื้อหนังสือ 

ต ำรำ และเอกสำรเพิ่มเติมได้ที่ ส ำนักวิทยบริกำร (หอสมุดกลำง)ได้อีกทำง ท ำให้

มีจ ำนวนหนังสือและต ำรำที่ต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น 

          2. ด้ำนอำคำร มีอำคำร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่เพียงพอ เหมำะสม 

พร้อมต่อกำรจัดกำรศึกษำ  

สืบเนื่องจำกกำรได้รับกำรยอมรับของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยในเรื่องกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งผลให้นักศึกษำสำมำรถใช้วิชำชีพในกำรให้บริกำรใน

งำนส ำคัญของมหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้มหำวิทยำลัยเห็นควำมส ำคัญ

ของกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติว่ำช่วยให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ปฏิบัติงำนได้จริง ในรอบปีที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยมีนโยบำยปรับปรุงอำคำรฝึก

ปฏิบัติกำรโรงแรม (รำชภัฏอินน์) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้เป็นที่ฝึก

ประสบกำรณ์ของนักศึกษำในโปรแกรม ซึ่งในกำรปรับปรุงครั้งนี้ จะเพ่ิมจ ำนวน

ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับนักศึกษำให้ตรงกับสำขำวิชำชีพ ได้แก่ ห้องปฏิบัติกำรครัว 

ห้องปฏิบัติกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติกำรสปำและห้องประชุมสัมมนำ 

เป็นต้น  

          3. ด้ำนบริกำรอินเตอร์เน็ต มีกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และระบบ

อินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรสืบค้น อำจำรย์และนักศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำร

ปรับปรุงและพัฒนำบริกำรอินเตอร์เน็ตตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้

ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่ำงประสิทธิภำพ โดยปัจจุบันมีบริกำรอินเตอร์เน็ต

ครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบอำคำรส ำนักวิชำสัญญำณในกำรให้บริกำรมีควำมเสถียร

มำกขึ้น 

        4. ด้ำนสภำพแวดล้อม มีกำรดูแล รักษำสภำพแวดล้อม และทรัพยำกรที่

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำจำรย์และนักศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักมี

สภำพร่มรื่น มีกำรจัดตกแต่งประดับไม้ดอกและมีพ้ืนสีเขียวมำกขึ้น สถำนที่จอด

รถยนต์ รถจักรยำนยนต์มีน้อย ไม่ค่อยมีบ ำรุงรักษำอำคำรเท่ำที่ควร แต่ปัจจุบัน
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นี้ดีขึ้น มีกำรตีเส้นส ำหรับจอดรถจักรยำนยนต์และรถยนต์เพ่ือควำมเป็นระเบียบ 

มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรสถำนที่คอยดูแลควำมเรียบร้อย 

5. ด้ำนกำรจัดพื้นที่ มีกำรจัดพื้นที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้ท ำงำนร่วมกัน 

หรือให้ค ำปรึกษำ ส ำนักวิชำฯ มีพ้ืนที่ส ำหรับอำจำรย์และนักศึกษำได้ท ำงำน

ร่วมกัน หลักสูตรพยำยำมหำพ้ืนที่ท ำกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น จัดชุดโต๊ะ เก้ำอ้ีหน้ำ

อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 

        6. ด้ำนควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้ คณะกรรมกำรหลักสูตรได้น ำผลส ำรวจควำมต้องสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำเสนอต่อส ำนักวิชำฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุง

และพัฒนำ แต่ด้วยข้อจ ำกัดของงบประมำณที่ส ำนักวิชำฯ ได้รับจัดสรร ซึ่ง

จะต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมอ่ืนๆ กำรด ำเนินกำรและพัฒนำยัง

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกรำยกำรที่เสนอ ทังนี้ ส ำนักวิชำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือของบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยต่อเนื่องทุกปี 

สิ่งที่พบในกำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำนั้น กำรให้บริกำรบำงส่วนยังพบ

ปัญหำ เช่น กำรใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ที่จอดรถไม่เพียงพอต่อควำม

ต้องกำร หนั งสือปี พิมพ์ปัจจุบันมีน้อย เมื่ อทรำบปัญหำดั งกล่ ำวแล้ว

คณะกรรมกำรหลักสูตรได้สรุปข้อมูลต่ำงๆ และแจ้งส ำนักวิชำ เพ่ือให้ด ำเนินกำร

ปรับปรุงและแก้ไข ท ำให้สำมำรถจัดกำรปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงตรงจุดและส่งผล

ต่อควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์  โดยในปีถัดไป แนวทำงกำรด ำเนิน

ในลักษณะนี้จะท ำกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนที่

ตรงต่อควำมต้องกำรของอำจำรย์และนักศึกษำ 

 
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 

ปรับปรุง พัฒนำ สร้ำง เพิ่มเติม 
ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำง และ
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในเชิง
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติให้เพียงพอ
และเหมำะสมภำยใต้กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่ 

กำรแสวงหำควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยในเช่นภำควิชำ 
คหกรรมและผู้ประกอบกำรภำยนอก
ที่มธีุรกิจเฉพำะทำงเพ่ือให้นักศึกษำ
ได้ฝึกปฏิบัติ 

แสวงหำควำมร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจเฉพำะทำง
เพ่ือร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
ตำมท่ีผู้ประกอบกำรต้องกำร โดย
ร่วมมือกันทั้งในด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร
ห้องปฏิบัติกำร บุคลำกรและ
ผู้เชี่ยวชำญร่วมกัน  รวมทั้งกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำร
ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติกำรเพ่ือเสนอ
ของบประมำณจำกรัฐบำลผ่ำนส ำนัก
วิชำและมหำวิทยำลัย(งบแผ่นดิน) 

สร้ำงระบบของศิษย์เก่ำให้มีควำม
เข้มแข็งเพ่ือเสริมศักยภำพในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ศิษย์เก่ำมีควำมส ำคัญและสำมำรถ
สนับสุนนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของหลักสูตรได้เป็นอย่ำงดี 

หลักสูตรมีกำรเชิญศิษย์เก่ำมำเป็น
วิ ท ย ำก รบร รย ำย ใน ร ำย วิ ช ำที่
เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ รวมทั้งมีกำร
มอบรำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นให้แก่บุคคล
ที่ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. หำจุดเด่นของหลักสูตรเน้นกำรผลิตบัณฑติที่ช่วยพัฒนำท้องถิ่น
ตำมหลักปรัชญำของรำชภฏั 
2. ออกแบบหลักสูตรที่เอื้อแก่นักศึกษำที่ท ำงำนระหว่ำงเรียนใน
บำงรำยวิชำหรือปรับโครงกำรหรอืกิจกรรมที่เอื้อแก่นักศึกษำกลุ่ม
ดังกล่ำว 
3. ปรับหลักสตูรใหเ้น้นกำรปฏิบัตมิำกขึ้น 
 
 

1. รำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร ภำคเรียนที่ 2/2561 ลักษณะกำร
เรียนกำรสอนตลอดทั้งภำคเรียนจะเป็นแบบบูรณำกำรกับ
ชุมชน พื้นที่เทศบำลเมืองเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 
โดยนักศึกษำแบ่งกลุ่มลงพื้นที่พูดคุย หำข้อมูลจำกชำวบ้ำน 
แล้วจึงน ำประเด็นที่ได้มำพัฒนำออกแบบงำนบริกำรวิชำกำร
ให้แก่ชุมชน ตำมควำมต้องกำรของชุมชน โดยผลงำนที่ได้คือ 
กำรอบรมเพื่อเพ่ิมศักยภำพให้กับบุคลำกรโรงแรมขนำดเล็กใน
พื้นที่อ ำเภอเชียงแสน จ ำนวน 4 โรงแรม ได้แก่ โรงแรม อ ำไพ 
โรงแรมภูเวียง รีสอร์ท โรงแรมมะลิ และโรงแรมจักรพงษ์ โฮม  
กำรออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ้ำนฮอมพญ๋ำ
ล้ำนนำเชียงแสน กลุ่มวิสำหกิจท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสังคมเชียง
แสน และ เส้นทำงกำรท่องเที่ยวด้วยวิถีภูมิปัญญำ อ ำเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงรำย และเมื่อสิ้นสุดภำคกำรเรียนศึกษำ
นักศึกษำต้องน ำเสนอสรุปผลงำนของกลุ่มที่ให้คณำจำรย์และ
พื้นที่ได้รับทรำบ 
2. กำรออกแบบหลักสตูรที่เอื้อแกน่ักศึกษำท่ีท ำงำนระหว่ำง
เรียนในบำงรำยวิชำหรือปรับโครงกำรหรือกิจกรรมที่เอื้อแก่
นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวนั้น และกำรเน้นเป็นหลักสตูรปฏิบัติ
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสตูรเหน็ว่ำจะกำรปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไปจะมีกำรลดหน่วยกิตจำกเดิม 142 หน่วยกิต ให้เหลือ 
126 หน่วยกิต ตำม มอค.1 เพื่อให้นักศึกษำไดม้ีเวลำฝึกปฏิบตัิ
และท ำกิจกรรมนอกเวลำเรียนมำกข้ึน 
 
 
 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจำกผลกำรประเมิน  
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พัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรท ำกิจกรรมในช้ันเรียนและกำรลงมือปฏิบัติใหม้ำกข้ึน และใช้ค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษในช้ันเรียนมำกขึ้นรวมถึงกำรน ำเสนองำนเป็นภำษำอังกฤษและกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกรวมถึง
กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการการประเมิน 
1. เก็บข้อมูลบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ สอบถำมกำรได้งำนท ำ และขอข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือส ำรวจ

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร 
2. ส่งแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปยังสถำนประกอบกำรต่ำงๆ 
3. เมื่อได้รับแบบส ำรวจกลับคืน ก็ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

บัณฑิตมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนแต่ยังขำดทักษะ
ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
ควำมมั่นใจและควำมกล้ำแสดงออก 

นักศึกษำสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้เป็นบำง
ประโยคที่เข้ำใจได้ง่ำย และขำดควำมมั่นใจในกำร
แสดงออกกำรถึงกำรวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
เพ่ิมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถที่สำมำรถฝึกทักษะกำรแสดงออกเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนจริง 
อำทิเช่น กิจกรรมเสริมภำษำอังกฤษ กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำศึกษำหำควำมรู้นอกชั้นเรียนควบคู่กับกำรเรียน
ในชั้นเรียน เป็นต้น 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพือ่พัฒนาหลักสูตร  

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ส าเร็จ 

1.โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับนักศึกษำ
รหัส 61 

ภำคเรียนที่ 
1/2561 

คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับนักศึกษำรหัส 61 พบว่ำ นักศึกษำมี
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมใหม่และระบบกำรเรียนใหม่ 
อีกท้ังนักศึกษำยังมีควำมเข้ำในใจในบทบำท
ของตนเองต่อกำรเรียนตำมหลักสูตร  

2.โครงกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของนักศึกษำ

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

เพ่ิมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถที่สำมำรถ
ฝึกทักษะภำษำและกำรแสดงออกเ พ่ือ
เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนจริง 
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ต่อหลักสูตร และสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

อำทิเช่น กิจกรรมเสริมภำษำอังกฤษ กำร
มอบหมำยงำนให้นักศึกษำศึกษำหำควำมรู้
นอกชั้นเรียนควบคู่กับกำรเรียนในชั้นเรียน 
เป็นต้น 

3.โครงกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของอำจำรย์ต่อ
กำรบริหำรหลักสูตร 
กำรพัฒนำอำจำรย์ และ
กำรพัฒนำหลักสูตร 

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรโรงแรมได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร
และกำรจัดกำรหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 
2558 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.25 ในปีกำรศึกษำ 2559
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำ
คะแนนเฉลี่ย 3.30ในปีกำรศึกษำ 2560 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำ
คะแนนเฉลี่ย 3.35และในปีกำรศึกษำ 2561 
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ค่ำ
คะแนนเฉลี่ย 4.00 

ส ำหรับข้อร้องเรียนของอำจำรย์ต่อกำร
บริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำ 2561 พบว่ำ ไม่พบข้อร้องเรียน
ของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร 

4.โครงกำรส่งเสริมกำร
ท ำเอกสำรเพ่ือขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรได้ส่งเสริมให้บุคลำกรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร ซึ่งปีกำรศึกษำ 2561 อ.ณฐมน  
สังวำลย์ ได้รับทุนจัดท ำเอกสำรกำรสอนเพ่ือ
พัฒนำเป็นเอกสำรส ำหรับขอต ำแหน่งวิชำกำ
รำจำกมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรขอต ำแหน่งมี
อำจำรย์  2 ท่ ำนส่ ง เอกสำรขอเสนอขอ
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และมี 1 ท่ำน 
ส่งเอกสำรขอต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 

5.โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดท ำผลงำนวิจัยและ
กำรเผยแพร่บทควำม 

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรน ำผลงำนวิจัยน ำเสนอโดยมี
งบประมำณของส ำนักวิชำสนับสนุนผลงำนที่
ได้รับกำรตอบรับเพ่ือน ำเสนอหรือตีพิมพ์ โดย
ในปีกำรศึกษำ 2561 ได้มีกำรน ำเสนอ
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บทควำมวิจัยในเวทีนำนำชำติรวม 2 
บทควำม ได้แก่ 
1. อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร เรื่อง Identity 
Creation toward Adding Value to 
Tourism Produces for 
Textile of Chiangsean District, Chiang 
Rai Province: Proceedings of the 2018 
International Conference on 
Hospitality, Tourism and Sport 
Management. Waseda University, 
Tokyo, Japan. 
2. อ.มนสิชา  ซาวค าเรื่อง Bicycle Tourism 
Management Model in Chiang Sean 
Municiplality, Chiang Rai Province, 
Thailand: Proceedings of the 2018 
International Conference on 
Hospitality, Tourism and Sport 
Management. Waseda University, 
Tokyo, Japan 
 

6.โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำด้ำน
วิชำชีพ (สร้ำงงำน) 

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรได้น ำนักศึกษำเข้ำร่วมของโครงกำร
ของมหำวิทยำลัย โครงกำร Young 
Entrepreneur Support Idea Challenge 
(Y.E.S Idea) ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกรำคม 
2562 ณ โรงแรมทีค กำร์เด้น สปำ รีสอร์ท จ.
เชียงรำย เพ่ือให้นักศึกษำได้แสดงศักยภำพใน
กำรเป็นผู้ประกอบกำร และมีกำรประกวด
โครงกำรนวัตกรรมภำยในงำนโดยมีอำจำรย์
เป็นผู้ควบคุม ซึ่งนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำร
บริหำรโรงแรมแข่งขันได้ล ำดับที่ 2 

 

 

 



87 
 

 

 

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 ที่มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ       

กำรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรปัจจุบันมีจ 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 (start up) 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรเน้น

กำรใช้กำรจัดกำรโครงงำน (Project-based Learning) บนพ้ืนฐำนกำรพัฒนำศักยภำพส ำคัญ 3 ด้ำนของนักศึกษำ 

ประกอบด้วยกำรพัฒนำศักยภำพกำรคิดวิเครำะห์และกำรบูรณำกำรศำสตร์ของตนเอง กำรพัฒนำศักยภำพ        

ด้ำนภำษำต่ำงประเทศผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 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 กำรเป็นผู้ ที่ไม่หยุด

เรียนรู้  
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 ในส่วนของรำยวิชำ ควรพิจำรณำตัดเลือกรำยวิชำที่ไม่ทันสมัยออก และเพ่ิมเติมรำยวิชำที่มีควำมทันสมัย

และเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนในหลักสูตร 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรของหลักสูตร คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภำพสมควรให้มีกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 1. ควรมีกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ (Needs Assessment) อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนทุก

ครั้งก่อนที่จะด ำเนินกำรเพ่ือให้กิจกรรมที่ด ำเนินกำรนั้นมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของอำจำรย์และ

บุคลำกร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในกำรพัฒนำได้เป็นอย่ำงดีรวมทั้งประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ 

1. กำรก ำหนดภำระงำนหลักให้สอดคล้องกับภำระงำนด้ำนกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสมดุลกัน 
2. จัดกิจกรรมที่สำมำรถพัฒนำทักษะของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้สอดคล้องกับสำยงำน หรือ

สำยวิชำชีพที่ปฏิบัติงำนอยู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2562 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าแผนจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 
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1.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ

นักศึกษำรหัส 62 

ภำคเรียนที่ 1/2562 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

2.โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำต่อหลักสูตร และสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ 3/2562 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

3.โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

อำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร กำร

พัฒนำอำจำรย์ และกำรพัฒนำ

หลักสูตร 

ภำคเรียนที่ 3/2562 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

4.โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเอกสำร

เพ่ือขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำคเรียนที่ 3/2562 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

5.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ

ผลงำนวิจัยและกำรเผยแพร่บทควำม 

ภำคเรียนที่ 3/2562 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

6.โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ

ด้ำนวิชำชีพ (สร้ำงงำน) 

ภำคเรียนที่ 3/2562 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

7. กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน

ทั้งภำครัฐและเอกชน 

ภำคเรียนที่ 3/2562 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 18.4 4.60 4.60 

4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

3.51 4 100.00 5.00 

4 

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 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์    

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3 11.66  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 3.73 
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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 -  4.80 4.80 ดีมาก 
3. นักศึกษำ 3.33 - - 3.33 ดี 

4. อำจำรย ์ 3.63 - - 3.63 ดี 

5.  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
กำรประเมินผู้เรยีน 

3.00 3.67 - 3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู ้ - 4.00 - 4.00 ดี 

ผลการประเมิน 3.41 3.75 4.80 3.73 ดี 
 

 

3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

องค์ประกอบ จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

- - 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต - - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

1. นักศึกษำมีทักษะในกำร
ปฏิบัติกำรทำงวิชำชีพที่โดดเด่น 
เป็นที่ยอมรับของสถำน
ประกอบกำร 

1.ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมของ
นักศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
เฉพำะบุคคลของงนักศึกษำก่อนเรียน
เพ่ือคงอัตรำกำรคงอยู่ให้สูงขึ้น  
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2.ควรมีกำรจัดอบรมเสริมทักษะภำษำ
เพ่ือกำรสื่อสำร เช่นภำษำอังกฤษ และ
ภำษำจีน  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 1. ควรสนับสนุนให้อำจำรย์ท ำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 
2. ควรส่งเสริมให้อำจำรย์ศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำเอก 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ตีพิมพ์
ผลงำนวิชำกำร 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบ Work Integrated 
Learning ส่งผลให้นักศึกษำมี
ทักษะกำรปฏิบัติงำนที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรและสำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ทันทีหลังจบ
กำรศึกษำ 

1.รำยวิชำภำษำอังกฤษควรจ ำแนกกลุ่ม
ทักษะเฉพำะสำขำเช่น กำรโรงแรม กำร
ท่องเที่ยว และกำรบริกำรออกจำกกัน  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

1. มีศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรทำงกำร
โรงแรมที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำร
ฝึกปฏิบัติของนักศึกษำได้อย่ำง
พอเพียง 

1. ควรเปิดช่องทำงกำรรับข้อเสนอแนะ
จำกนักศึกษำและอำจำรย์ในหลำยๆ
ช่องทำงเพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำและควำม
ต้องกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น 
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อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 1   นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 5 มิถุนำยน 2562 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 2   นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 5 มิถุนำยน 2562 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 3   นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 5 มิถุนำยน 2562 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 4   นำงณฐมน สังวำลย์ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 5 มิถุนำยน 2562 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 5   นำงปริพรรน์  แก้วเนตร 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 5 มิถุนำยน 2562 

เห็นชอบโดย : นำงสำวศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร  (ประธำนโปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรม) 
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ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 5 มิถุนำยน 2562 

เห็นชอบโดย : นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์(คณบดี) 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 5 มิถุนำยน 2562 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส ำเนำรำยงำนรำยวิชำทุกวิชำ 

2. วิธีกำรให้คะแนนตำมก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้ในกำรประเมิน 

3. ข้อสรุปผลกำรประเมินของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำในปีที่ประเมิน 

4. ข้อสรุปผลกำรประเมินจำกบุคคลภำยนอก 

 
 
 


