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หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2555 

ระดับปริญญาตรี 

รหัสหลักสูตร 25451431101685 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. นำงสำวพรรณิภำ  ซำวค ำ 
บธ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและ
ภัตตำคำร 
ศศ.บ. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

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

นำงสำวพรรณิภำ      
ซำวค ำ  เปลี่ยนชื่อเป็น         
นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ 

2. นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 
ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว  
ศศ.บ. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

2. นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 
ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว  
ศศ.บ. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

 

3. นำงสำวณฐมน บุญปั๋น 
ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

3. นำงณฐมน สังวำลย์ 
ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

นำงสำวณฐมน บุญปั๋น    
เปลี่ยนชื่อสกุลเป็น          
นำงณฐมน สังวำลย์ 

4.  นำงปริพรรน์  แก้วเนตร 
ศศ.ม.กำรจัดกำรอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรจัดกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว 

4.  นำงปริพรรน์  แก้วเนตร 
ศศ.ม.กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรจัดกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว 

 

5. นำงสำวงำมนิจ  แสนน ำพล 
บธ.ม. กำรจัดกำรกำรบริกำรและ
กำรท่องเที่ยว (นำนำชำติ) 

นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ 
ปร.ด. (กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวและ
บริกำร) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เปลี่ยนนำงสำวงำมนิจ  
แสนน ำพล   
ออกเนื่องจำกอำจำรย์
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ศศ.บ. ภำษำฝรั่งเศส (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ศศ.ม. (กำรจัดกำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)   
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว)  
วิทยำลัยครูเชียงรำย 

ลำออก 

 

อาจารย์ผู้สอน 

รายช่ืออาจารย์ สาขาวิชาที่จบ 

1. นำยเสงี่ยม  บุญพัฒน์ Ph.D. Tourism Management 

2. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์ ปร.ด. กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวและและบริกำร 

3. นำงสำวชฎำพัศฐ์  สุขกำย ปร.ด. กำรจัดกำรนันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว 

4. นำงสำวมนสิชำ ซำวค ำ บธ.ม. กำรจัดกำรภัตตำคำรและกำรโรงแรม 

5. นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

6. นำงณฐมน สังวำลย์ ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

7. นำงปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

8. นำงสำวสุรัชนี ยลธะศำสตร์ M.Sci. International Hospitality and Tourism 

Management. 

9. นำงน ำขวัญ วงค์ประทุม ศศ.ม. กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

10. นำงสำวปทุมพร  แก้วค ำ ศศ.ม. กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

11. นำงดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช ศศ.ม. กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

12. นำยนคเรศ อุดชะยำ MBA. Tourism Management 

13. นำงศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ศศ.ม. กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 

14. นำงสำวขวัญฤทัย  ครองยุติ วท.ม.อุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว 
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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. กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ 

19. นำงสำวสมลักษณ์ จันทรมำศ ศษ.ม. กำรสอนภำษำอังกฤษ 

20. นำงสำวอัญชลี ทิพย์โยธิน บธ.ม. กำรจัดกำรทั่วไป 

21. ว่ำที่ร.ต. พิทยำ มณีรัตน์ น.ม. นิตศำสตร์ 

22. นำงสำวจิตตำกร อัมพุธ ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 

23. นำงสำวอำจำรย์ศุภธิดำ นันต๊ะภูมิ ศศ.บ. ภำษำญี่ปุ่น 

24. นำงจิรภำ ศักดิ์กิตติมำลัย Ph.d. Management 

25. นำยภูวนำรถ  ศรีทอง รป.ม. นโยบำยสำธำรณะ 

 

อาจารย์พิเศษ 

 ไม่มี 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) 

 

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

เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำมเกณฑ์ 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม มีอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจ ำนวน 5 คน โดยไม่ได้เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอื่น และเป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร รำยชื่ออำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรมีดังนี้ 
             1. นำงสำวมนสิชำ ซำวค ำ 
             2. นำยบวรพจน์ หริัณยรัศมีกุล 
             3. นำงสำวณฐมน บุญปั๋น 
             4. นำงปริพรรน์ แก้วเนตร 
             5. นำงอรวรรณ   บุญพัฒน์ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
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อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตำมมคอ.2 มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16 มีนำคม 2561 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ส ำนัก
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และได้ส่งให้ สกอ.เรียบร้อยแล้ว 

2. คุณ สมบั ติ ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและสาขาวิชาที่
จบ 
 

รายช่ือ สาขาวิชาที่จบ 
1. นำงสำวมนสิชำ  ซำวค ำ บธ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร 

ศศ.บ. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
2.นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  

ศศ.บ. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

3.นำงณฐมน สังวำลย์ ศศ.ม. กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรท่องเที่ยว  
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

4. นำงปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
บธ.บ. กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

5.นำงอรวรรณ   บุญพัฒน์ ปร.ด. (กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
และบริกำร) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ศศ.ม. (กำรจัดกำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)   
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว)  
วิทยำลัยครูเชียงรำย  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 
   ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
   เป็นไปตำมเกณฑ์ 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2555 เปิด
สอนครั้งแรกปีกำรศึกษำ 2555 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำ (ภำยใน 5 ปี ) และจะครบรอบกำรปรับปรุงในปี  พ .ศ . 2559 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรในปีพ.ศ. 2558 
และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยในครำว
กำรประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้รับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่5 เมษำยน 2559 และใช้จัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำรุ่นเข้ำ
เรียนในปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 
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ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรได้มีกำรทบทวนค ำอธิบำยรำยวิชำที่อยู่ใน
หลักสูตร โดยให้อำจำรย์ที่สอนประจ ำในรำยวิชำนั้นๆ ได้มีกำรทบทวน เพ่ิมเติม 
หรือลดเนื้อหำในค ำอธิบำยรำยวิชำ เพ่ือให้รำยวิชำนั้นมีควำมทันสมัยมำกข้ึน โดย
อ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์สอนของอำจำรย์และกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของ
นักศึกษำต่อรำยวิชำนั้นๆ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

  

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำร

หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่

ก ำหนด โดย สกอ. 

ผ่ำนมำตรฐำน ผ่ำน ผ่ำน 
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หมวดที่ 2 อาจารย ์
 

• การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน  
- มีกำรประเมินกระบวนกำร  
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   
- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
ผลการด าเนินงาน(อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) มีกำรด ำเนินกำรก ำหนดทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ  และเป้าหมายเชิง
คุณภาพโดยยึดตำมเกณฑ์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรปี 2548 คุณสมบัติ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม  ไว้ดังต่อนี้ 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5คน 1. คุ ณ ส ม บั ติ เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี 
สำขำวิชำกำรท่ องเที่ ย วและกำร
โรงแรม  พ .ศ . 2553 (มคอ .1)และ
คุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรปี 
2548 ก ล่ ำ ว คื อ อ ำ จ ำ ร ย์ ป ร ะ จ ำ
หลักสูตรทั้ง 5 คนจะต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ ำ ร ะดั บ ป ริญ ญ ำ เอก /โท  ห รื อ
เที ยบ เท่ ำหรือด ำรงต ำแหน่ งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

 
 



8 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

ใน ส ำข ำที่ ต ร งห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
ส ำ ข ำ วิ ช ำ ก ำ ร ท่ อ ง เที่ ย ว  แ ล ะ
ปฏิ บั ติ งำน เต็ ม เวล ำใน ต ำแห น่ ง
อำจำรย์ 
 
1.2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะต้อง
เคยปฏิบัติงำนในธุรกิจโรงแรมไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี 

 
โดยมีระบบกลไกในกำรคัดเลือกในกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีวิธี
ด ำเนินดังต่อไปนี้ 
        1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่มีคุณสมบัติตำม
เกณฑ์กำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (แทนคนเดิมท่ีหมดสัญญำจ้ำง) ต่อคณบดี        

 2. คณบดีพิจำรณำรำยละเอียดตำมเกณฑ์คุณสมบัติกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร และเสนอต่อมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน (เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรกลั่นกรองงำนวิชำกำร  ที่ประชุมคณบดี สภำวิชำกำร และสภำ
มหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ)มหำวิทยำลัยอนุมัติ 
       3. กำรน ำเสนอต่อที่ประชุมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย คณบดีและประธำน
โปรแกรมวิชำเป็นผู้แทนน ำเสนอข้อมูล  
       4. ภำยหลังรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำ
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำร (แบบฟอร์ม สมอ.08) 
ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพ่ือรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ 
ในปี 2559 นำงสำวงำมนิจ แสนน ำพล อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเดิมได้ลำออกจึงมี
กำรพิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์
กำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (แทนอำจำรย์งำมนิจที่ลำออก) และได้ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ผลจำกกำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ (แทนอำจำรย์งำมนิจ แสนน ำพล) 
 
ทั้งนี้อำจำรย์ทุกคนจะต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ 2 ครั้ง (ทุก 
ๆ 6 เดือน) ตำมระเบียบของทำงมหำวิทยำลัย โดยแบ่งรอบกำรประเมินออกเป็น 
2 รอบในแต่ละปี รอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม ถึงวันที่ 31 มกรำคม และ
รอบที่  2 ระหว่ำงวันที่  1 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่  31 ก รกฎำคม กำรประเมิน
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ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรสอน ด้ำนงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้ำนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และด้ำนงำนอ่ืนๆ        
 
การบริหารอาจารย์ 
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้มีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำง และข้ันตอนใน
กำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และสนับสนุน ส่งเสริมอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอบรม กำรประชุม สัมมนำ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพตนเองทั้งในด้ำนวิชำชีพและกำรปฏิบัติกำรสอน กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร ดังนี้ 

1. มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทั้ง 5 คนอย่ำงชัดเจนและต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรครบ 5 คน

ตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

2. มีกำรมอบหมำยภำระหน้ำที่ให้เหมำะสมกับคุณวุฒิควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

และประสบกำรณ์ของอำจำรย์แต่ละท่ำนในหลักสูตร 

3. มีกำรก ำหนดภำระงำนและแรงจูงใจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 

4. มีแนวทำงกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

5. มีระบบกำรยกย่องและรักษำอำจำรย์ 

6. มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำอำจำรย์ทั้งในด้ำนวิชำชีพ และด้ำน

กำรสอน อย่ำงชัดเจน 

7. มีระบบอำจำรย์ พ่ี เลี้ยง ซึ่ งจะเป็นอำจำรย์อำวุโสหรืออำจำรย์ที่ มี

ประสบกำรณ์และ/หรืออำจำรย์ผู้ที่ได้รับต ำแหน่งวิชำกำร ท ำหน้ำที่ให้

ค ำปรึกษำ ทั้งในเรื่องของเทคนิคกำรท ำต ำรำ เอกสำรประกอบกำรสอน 

เพ่ือพัฒนำให้อำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้น 

 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
มีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตนเองในในด้ำนต่ำงๆ ตำมพันธ
กิจของมหำวิทยำลัย (กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และ
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม) โดยส ำนักวิชำได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนอำจำรย์

 
4.1-1แบบเก็บข้อมูลบุคลำกร

สำยสอน ที่ ได้ รั บ กำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะ
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เป็นรำยบุคคล โดยอำจำรย์มีอิสระในกำรเลือกหัวข้อที่จะไปพัฒนำตนเองภำยใต้
กรอบและนโยบำยกว้ำงๆ ที่ส ำนักวิชำให้ไว้คือให้เลือกหัวข้อที่ตรงกับศำสตร์ที่
รับผิดชอบและเป้ำหมำยกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม มีกำรก ำหนด
แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำอำจำรย์เป็นกำรเฉพำะ นอกเหนือจำกกรอบ
และนโยบำยของส ำนักวิชำไว้ดังต่อไปนี้ 

1. อำจำรย์ทุกคนต้องท ำแผนพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรท ำผลงำน

วิชำกำร กำรวำงแผนกำรศึกษำต่อ และกำรวิจัย โดยให้พิจำรณำถึงควำม

สอดคล้องกับหลักสูตร ควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์แต่ละท่ำน 

2. อำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำจะต้องรำยงำนผลกำรพัฒนำตนเองและกำร

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 

ต่อส ำนักวิชำและหลักสูตร  

3. หลักสูตรจะต้องติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำตนเองของ

คณำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรพัฒนำอำจำรย์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ

มีประสิทธิภำพ 

        นอกจำกกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้อำจำรย์ใช้ในกำรไปเข้ำร่วมกำร
ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำตนเองเป็นรำยบุคคลแล้ว ส ำนักวิชำและ
หลักสูตรยังได้ด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำอำจำรย์ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ โดยรวมของ
ส ำนักวิชำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
สู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ โครงกำรอบรมเทคนิคกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีทุนพัฒนำอำจำรย์เพ่ือส่งเสริมให้อำจำรย์ได้ศึกษำต่อ
เพ่ือเพ่ิมวุฒิตำมแผนยุทธศำสตร์ของคณะเพ่ือพัฒนำอำจำรย์แต่ละท่ำนรำยบุคคล 
และมีกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยร่วมของ
นักศึกษำและอำจำรย์ ทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัย และทุนส ำหรับกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร ณ ต่ำงประเทศให้กับอำจำรย์ ส ำหรับสำขำกำร
บริหำรโรงแรมมีอำจำรย์ที่ได้รับทุนกำรไปน ำเสนอผลงำนวิจัยในต่ำงประเทศ
จ ำนวน 1 ท่ำน ได้แก่อำจำรย์ณฐมน สังวำลย์เข้ำร่วมสัมมนำและน ำเสนอผลงำน
ในงำน The 2018 International Conference Sustainable TourismณThe 

วิ ช ำ ชี พ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่ำงประเทศ อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

4 . 1 -2 The 2 0 1 8 
International Conference 
Sustainable Tourism1 6  - 
2 0  May 2018  inThe 
Chinese University of 
Hong Kong, Hong Kong 
S.A.R. (Proceedings) 
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Chinese University of Hong Kongเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 16 - 20 พฤษภำคม 2561 รวมทั้งมีกำรพัฒนำอำจำรย์
โดยกำรสนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรในประเทศทั้งในระดับชำติ
และระดับนำนำชำติ  ทั้งนี้เนื่องจำกงบประมำณในกำรน ำเสนอผลงำนมีจ ำกัด 
ดังนั้นส ำนักวิชำฯ จึงได้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
ขอรับงบประมำณสนับสนุนในกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรโดยเห็นควรให้มี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำรที่ควรได้รับกำร
สนับสนุนทุนในกำรน ำเสนองำนในปีถัดไป 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี้  4.1 กำรบริหำรและพัฒนำ
อำจำรย์  

3 3 3 

 
 
 
 

• คุณภาพอาจารย์(ตัวบ่งช้ี 4.2) 
 
ข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งช้ี 
 
1.  ข้อมูลคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 1 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่เป็น รองศำสตรำจำรย์ 0 
5. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่เป็น  ศำสตรำจำรย์ 0 
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2.ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(นับผลงานตามปีการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

0.20 - 0 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 1 0.4 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - 0 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่
อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำรพ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 2 1.6 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก .พ .อ . หรือระเบี ยบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรพ.ศ.2556  
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

1.00 - 0 
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ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.20 - 0 

- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40 - 0 
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0.60 - 0 
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80 - 0 
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00 - 0 

รวม 3 2 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ทั้งหมด 
40 

 

 

3. รายละเอียดข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มท่ี/

ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

ค่า

น้ าหนัก 

Development of Local 

Product For Hotel 

Marketing Business in 

Chiang Rai Province 

อำจำรย์ พรรณิภำ ซำวค ำ 

อำจำรย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 

อำจำรย์ณฐมน สังวำลย์ 

อำจำรย์งำมนิจ แสนน ำพล 

อำจำรย์ภูวนำรถ ศรีทอง 

วำรสำรวิทยำลัยดุสิตธำนี 0.80 

กำรประเมินศักยภำพแหล่ง

ท่องเที่ ยวเพ่ือส่ งเสริมกำร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้ำน

วำวี จังหวัดเชียงรำย 

อำจำรย์น ำขวัญ วงค์ประทุม 

อำจำรย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 

อำจำรย์ขวัญฤทัย ครองยุติ 

อำจำรย์มุกตำ นัยวัฒน์ 

อำจำรย์พรรณิภำ ซำวค ำ 

อำจำรย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 

 

วำรสำรวิทยำลัยดุสิตธำนี 0.80 

A Tourism Network 

Management Model of 

อำจำรย์รชตะ ไชยเมือง 

อำจำรย์ณฐมน สังวำลย์ 

The 2018 International 

Conference Sustainable 

0.40 
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Baan Huaykhom 

Community, Maeyao 

Sub-district, Muang 

District, Chiang Rai 

Province: Local Party 

Participation (Proceeding) 

Tourism,The Chinese University 

of Hong Kong 

 

เพรำะฉะนั้นในปี 2560 หลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีผลงำนวิชำกำรของ

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคิดเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรทั้งหมด เท่ำกับร้อยละ 40(2 x100/5) =40) แปลงค่ำร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 เท่ำกับ 5 คะแนน 

(40/20x5= 5) 

 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้

1.  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำ
เอก 

20 ร้อยละ 20=5 5 

2.  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

20 ร้อยละ 60=5 1.66 

3.  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 40 ร้อยละ 20=5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม 11.66 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3 5 1.67 1.67 

3 
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• ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งชี้(อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์, ควำม
พึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร) 

- มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง(อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์, ควำมพึงพอใจของอำจำรย์
ต่อกำรบริหำรหลักสูตร) 

- มีผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถำบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยว่ำเป็นผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงาน(อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร  5 คน ทั้งนี้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรชุดเดิมทั้ง 5 คน หมดสัญญำจ้ำง 1 
คน(อำจำรย์งำมนิจ  แสนน ำพลลำออก) และส ำนักวิชำได้เสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรใหม่จ ำนวน 1 คน(แทน) โดยได้รับกำรอนุมัติ
จำกสภำมหำวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว ในรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยลง
วันที่ 16 เดือนมีนำคม พ.ศ.2561 โดยปัจจุบันปี 2560 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ยังคงปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำทุกคนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนเป็นอำจำรย์
ประจ ำจ ำนวน 5 ท่ำน คือ อำจำรย์พรรณิภำ  ซำวค ำ  อำจำรย์ปริพรรน์  แก้ว
เนตร  อำจำรย์ณฐมน  สังวำล อำจำรย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล  และผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ปี 2557 

5คน 

ปี 2558 

5คน 

ปี 2559 

5คน 

ปี 2560 

5คน 

สัญญำจ้ำงสิ้นสุดลง 0 0 0 0 

ลำออก 0 0 0 0 

 
4.3-1 เอกสำร สมอ.08 
4.3-2 เอ ก ส ำ ร ส รุ ป ม ติ ที่
ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำย วันที่ 16มีนำคม
2561 
2-4.3-3 หลักสูตรกำรบริหำร
โรงแรม (ปรับปรุง ) ปีพ .ศ . 
2558 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
อัตรำกำรคงอยู่ (ร้อยละ) 100 100 100 100 

 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรมได้ด ำเนินกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร 
ในปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.25 
ในปีกำรศึกษำ 2559พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.30
และในปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
3.35 

ส ำหรับข้อร้องเรียนของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำร
หลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2560พบว่ำ กำรจัดหำแหล่งฝึกทักษะวิชำชีพ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ทั้งนี้ กำรจัดกำร
กับข้อร้องเรียน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้เสนอต่อส ำนักวิชำทรำบเพ่ือ
พิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงในปีกำรศึกษำและปีงบประมำณต่อไป 

ควำมพึงพอใจ 

/ปีกำรศึกษำ 

ปี

กำรศึกษำ 

2557 

ปี

กำรศึกษำ 

2558 

ปี

กำรศึกษำ 

2559 

ปี

กำรศึกษำ 

2560 

ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร

หลักสตูร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

3.20 

พอใช้ 

3.25 

พอใช้ 

3.30 

พอใช้ 

3.35 

พอใช้ 

 
4.3-3 แบบส ำรวจควำมพึง
พอใจของอำจำรย์ป ระจ ำ
ห ลั ก สู ต ร ต่ อ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
หลักสูตรบริหำรโรงแรม พ.ศ. 
2560 
4.3-4 รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นและควำมพึง
พอใจของอำจำรย์ประจ ำต่อ
กำรบริหำรหลักสูตร  

0

20

40
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80

100

ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี2560

อตัราคงอยู่ (รอ้ยละ)

กราฟแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรการบริหารโรงแรม ปี 2556-2558 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

กราฟแสดงความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารหลักสูตร 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์  3 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

 

● การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

2556 79 

(100%) 

46 

(41%) 

40 

(13%) 

38 

(5%) 

4 

(ตกค้ำง) 

2557  96 

(100%) 

69 

(28 %) 

60 

(13%) 

59 

(1.6%) 

2558   102 

(100%) 

85 

(16%) 

73 

(14%) 

2559    108 

(100%) 

81 

(25%) 

2560     90 

 

หมำยเหตุ นักศึกษำที่อยู่เกินกว่ำอำยุของหลักสูตรให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษำตกค้ำง 
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จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2556  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  มีจ ำนวนลดลง คิด

เป็นร้อยละ 41, 13 และ 5 ตำมล ำดับและมีนักศึกษำ ตกค้ำงจ ำนวน 4 คน  

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557  ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  มีจ ำนวนลดลง คิดเป็น

ร้อยละ 28 13 และ 1.6 ตำมล ำดับ 

 จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2558  ขั้นปีที่ 2  และ ชั้นปีที่ 3 มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 

16% และ 14 ตำมล ำดับ 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559  ขั้นปีที่ 2   มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 25 

 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำ  

 จำกสถิติกำรรับนักศึกษำของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่ด ำเนินกำรรับ

นักศึกษำตั้งแต่ปี 2556 และมีอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำลดลงมีผลมำจำกปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำได้แก่ ภำวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ตกต่ ำลงและภำวะจ ำนวนเด็กที่

มีช่วงอำยุต้องเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำในภำพรวมของประเทศลดลง 

2. ปัจจัยด้ำนสถำบันกำรศึกษำที่เป็นคู่แข่งขัน เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำและวิทยำ

เขตต่ำงๆ ในจังหวัดเชียงรำยเพ่ิมมำกข้ึน อำจส่งผลให้จ ำนวนนักศึกษำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

3. ถูกจ ำหน่ำยออกตำมเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของมหำวิทยำลัย 

4. ถูกจ ำหน่ำยออกตำมระเบียบกำรเงินของมหำวิทยำลัย (ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ) 

5. ปัญหำกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัวของนักศึกษำที่กระทบต่อกำรเรียนของนักศึกษำ 
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● จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษา 

ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

2556 จ ำนวน     13 

ร้อยละของจ ำนวนท่ีรับเข้ำในรุ่น     16.4 

2557 จ ำนวน     48 

ร้อยละของจ ำนวนท่ีรับเข้ำในรุ่น     50 

2558 จ ำนวน      

ร้อยละของจ ำนวนท่ีรับเข้ำในรุ่น      

2559 จ ำนวน      

ร้อยละของจ ำนวนท่ีรับเข้ำในรุ่น      

2560 จ ำนวน      

ร้อยละของจ ำนวนท่ีรับเข้ำในรุ่น      
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2559 มีนักศึกษำท่ีจบหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

- นักศึกษำที่เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2555  จ ำนวน 2 คน ซึ่งเป็นนักศึกษำที่คงค้ำงมำจำกกำรจบปี

กำรศึกษำ 2558 ยังคงมีนักศึกษำที่เข้ำเรียนในปี 2556 จ ำนวน 2 คน ที่คงค้ำงในปีกำรศึกษำ 2559 ซึ่ง

คำดว่ำจะจบหลักสูตรในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561  

- นักศึกษำที่เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 48 คน ซึ่งเป็นนักศึกษำที่จบตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่

ก ำหนด และยังมีนักศึกษำคงค้ำงอีกจ ำนวน 11 คนโดยทั้งหมดนี้อยู่ระหว่ำงกำรลงทะเบียนเรียน

รำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพขั้นสูง และคำดว่ำจะจบหลักสูตรในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

1. ปัจจัยที่เกิดจำกตัวนักศึกษำลงทะเบียนเรียนไม่ครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรเนื่องจำกไม่เข้ำพบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำก่อนกำรลงทะเบียนในแต่ละภำคเรียนหรืออำจลงทะเบียนเรียนตำมเพ่ือนที่มีแผนกำรเรียน  

แตกต่ำงกัน นักศึกษำบำงส่วนมีกำรโอนย้ำยมำจำกต่ำงสำขำหรือต่ำงคณะ เป็นผลให้ต้องวำงแผนกำรเรียนรำยบุคคล

และท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำหรือยืดระยะเวลำในกำรเรียนมำกกว่ำนักศึกษำที่เข้ำเรียนแบบปกติ 

2. ปัจจัยเรื่องกำรสอบวัดคุณสมบัติก่อนจบกำรศึกษำไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งนักศึกษำทุกคน

ที่จะด ำเนินกำรยื่นเรื่องคำดว่ำจะจบจะต้องได้รับกำรรับรองผลกำรสอบทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

3. ปัจจัยด้ำนกำรเงิน นักศึกษำส่วนใหญ่มีปัญหำทำงกำรเงินซึ่งถูกจ ำหน่ำยตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย

เป็นปัจจัยที่จ ำนวนนักศึกษำมำกที่สุด เนื่องจำก ครอบครัวไม่สำมำรถสนับสนุนด้ำนกำรเงินได้ นักศึกษำจ ำเป็นต้อง

ท ำงำนพิเศษนอกเวลำ หรือกลำงคืน ซึ่งท ำให้นักศึกษำเกิดควำมเหนื่อยล้ำไม่พร้อมในกำรเรียน ไม่ส่งงำนตำมก ำหนด 

เรียนไม่ทันเพ่ือนส่งผลกระทบต่อกำรเรียน 

4. ปัจจัยด้ำนระเบียบกำรวัดผลของมหำวิทยำลัย ซึ่งนักศึกษำถูกจ ำหน่ำยโดยระเบียบกำรวัดผล 

 

ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่ำวได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ที่สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนของนักศึกษำในควำมดูแลและส่งข้อควำมเรียกพบนักศึกษำในกรณีท่ีเข้ำข่ำยมีควำม

เสี่ยงต่อกำรจบกำรศึกษำล่ำช้ำ นอกเหนือจำกกำรพบปะเพ่ือให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในทุกภำคเรียน ปัจจุบัน

อำจำรย์ที่ปรึกษำยังมีช่องทำงกำรติดต่อกับนักศึกษำท่ีหลำกหลำยผ่ำนโซเชียลมีเดียต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถให้ค ำปรึกษำ

แก่นักศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว  
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●  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 2.1) 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ ำนวนบัณฑติที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสตูรนี้ท้ังหมด  61 

2. จ ำนวนบัณฑติในหลักสูตรทีไ่ดร้ับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑติ  38 

3. ร้อยละของบณัฑิตทไีด้รับจำกกำรประเมินผู้ใช้บัณฑติต่อจ ำนวนบณัฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 62.3 

4. ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติ 86 

5. ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5) 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

(ใช้ค่าเฉลี่ยของ

คะแนนประเมิน

บัณฑิต) 

 

ตั้งตั้ง 

ตัวหาร 
 

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ 

มำกกว่ำ 

3.51 

86 

4.3 4.3 
20 

 

● ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1 ปี (ตัวบ่งช้ี 2.2) 
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ผลการด าเนินงาน    
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมด 61 100 

จ ำนวนบัณฑติที่ตอบแบบส ำรวจ 61 100 

จ ำนวนบัณฑติที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  

(ไม่นับรวมผู้ประกอบอำชีพอิสระ) 

- ตรงสำขำท่ีเรียน 

- ไม่ตรงสำขำท่ีเรียน 

51 

 

45 

83 

 

73 

จ ำนวนบัณฑติที่ประกอบอำชีพอิสระ 6 9.8 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ   

จ ำนวนบัณฑติที่ศึกษำต่อ   

จ ำนวนบัณฑติที่อุปสมบท   

จ ำนวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหำร   

จ ำนวนบัณฑติที่ไมม่ีงำนท ำ                   10 16.3 

 

กำรวิเครำะห์ผลที่ได้ 

จำกผลกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม พบว่ำนักศึกษำมีงำนท ำทั้งสิ้น 24 คน ร้อยละ 55.8  โดยบัณฑิตท้ังหมดได้ท ำงำนใน
สถำนประกอบกำรที่ตรงกับสำขำวิชำที่เรียน เช่น โรงแรมที่พัก ร้ำนอหำร และบริษัทเอกชนด้ำนกำรบริกำร ซึ่งส่วน
เป็นผลมำจำกกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำและได้รับกำรจ้ำงงำนต่อเนื่องภำยหลังจำกจบกำรศึกษำ โดย
นักศึกษำเลือกท่ีจะท ำงำนในต่ำงจังหวัดส่วนใหญ่เป็นโรงแรมในภำคใต้และบำงส่วนในจังหวัดเชียงรำย 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์
สกอ.  X 100 ผลลัพธ ์
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ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

3.00 

 

51 
61 

 

X 100 83.6 4.18 

 

 

● การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน  
- มีกำรประเมินกระบวนกำร  
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   
- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

การรับนักศึกษา 

- หลักสูตรมีกำรก ำหนด ก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำเรียนโดยต้องส ำเร็จ

กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำส ำหรับหลักสูตร ศศ .บ. 4 ปี 

และส ำเร็จกำรศึกษำไม่ระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำด้ำนกำรโรงแรมหรือที่

เกี่ยวข้อง และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรระดับพอใช้ 

- ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำท่ีสำมำรถรับเข้ำเรียนได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

- แจ้งข้อมูลคุณสมบัติและจ ำนวนของนักศึกษำที่สำมำรถรับเข้ำเรียนได้กลับไปยัง

3.1-1 ประกำศรับนักศึกษำสื่อ

ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร 

และส ำเนำหน้ำเว็บไซต์คณะที่

มีกำรประชำสัมพันธ์นักศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2560 

3.1-2 ระเบียบกำรรับสมัคร

และเกณฑ์กำรคัดเลือก
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (หน่วยรับนักศึกษำใหม่) ตำมแบบฟอร์มที่

ก ำหนด โดยพิจำรณำข้อมูลสัดส่วนอัตรำอำจำรย์ต่อจ ำนวนนักศึกษำตำมเกณฑ์

มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ) และจ ำนวนนักศึกษำ

ที่คงอยู่ประกอบกำรพิจำรณำ เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 

สำมำรถรับนักศึกษำคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรมีกำรประชุมร่วมกัน เพ่ือ

พิจำรณำถึงเป้ำหมำยของกำรรับนักศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ (จ ำนวน

นักศึกษำที่รับเข้ำในแต่ละปีกำรศึกษำ) และคุณภำพ (กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้

เข้ำศึกษำได้แก่ คุณวุฒิ สติปัญญำ บุคลิกภำพ ควำมพร้อมของนักศึกษำในกำร

เรียนในหลักสูตร) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรรับนักศึกษำ ซึ่งได้น ำผลลัพท์ของ

กระบวนกำรรับนักศึกษำ ในปี 2559 มำทบทวนกระบวนกำรรับนักศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้นซึ่งพบว่ำ ในปี 2560  คณะกรรมกำรหลักสูตร ควรเพ่ิม

กระบวนกำรในกำรประชำสัมพันธ์ต่อสถำบันกำรศึกษำเป้ำหมำยเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือ

เพ่ิมจ ำนวนผู้สมัคร และกำรก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำเข้ำเรียนในแต่ละปี

กำรศึกษำควรน ำสัดส่วนมำตรฐำนอำจำรย์ต่อนักศึกษำตำมเกณพ์ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำมำเป็นเกณฑ์ส ำคัญ ในกำรก ำหนด จ ำนวนรับ นักศึกษำ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินของคณะกรรมกำรหลักสูตร  จึงต้องกำรวิเครำะห์

หำสำเหตุเพ่ือหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่

เหมำะสม  

ในปี 2560 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรโรงแรม  คณะกรรมกำร

ประจ ำหลักสูตรได้มีกำรประชุมก่อนกำรรับนักศึกษำโดยพิจำรณำถึงมีกำรปรับ

กระบวนกำรรับนักศึกษำดังนี้ 

- เป้ำหมำยของกำรรับนักศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ (จ ำนวนนักศึกษำที่

รับเข้ำในแต่ละปีกำรศึกษำ) และคุณภำพ (กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ

ได้แก่ คุณวุฒิ สติปัญญำ บุคลิกภำพ ควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียนใน

หลักสูตร) ก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำ จ ำนวนที่รับนักศึกษำ 

นักศึกษำ 

3.1-3 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน

กำรคัดเลือก 

3.1-4 รำยงำนกำรประชุม

ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ครั้งที่ 

2 ภำคเรียนที่ 2/2559 

3.1-5 รวม กฎกระทรวง 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร

ประกำศ และมติ

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำที่

เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์/แนวทำง 

และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

เมษำยน 2554 ถึง กรกฎำคม 

2556 

3.1-6 ค ำสั่งส ำนักวิชำกำร

ท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏเชียงรำยให้บุคลำกรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมเปิดบ้ำนพะเยำ

พิทยำคม 2560 

3.1-7  รำยงำนกำรประชุมผล

กำรรับนักศึกษำ 

3.1-8 รำยงำนผลกิจกรรม 

ประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรศึกษำ

ต่อ 
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- กระบวนกำรรับนักศึกษำในปี 2560  

- กำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดต่อโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย และ

กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนรัฐและเอกชน 

หลังจำกกำรประชุม คณะกรรมกำรหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรในกระบวนกำรรับ

นักศึกษำ ในปี 2560 ดังนี้ 

ซึ่งได้มีกำรท ำงำนร่วมกับส ำนักวิชำ ฯ และหน่วยรับนักศึกษำดังนี้ 

1. ประกำศรับสมัครนักศึกษำ (ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย) 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษำตำม มคอ.2 และประกำศมหำวิทยำลัย 

3. คัดเลือกนักศึกษำตำมเกณฑ์กำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

4. ประกำศรำยชื่อนักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผ่ำน เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 

5. รำยงำนตัวและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

สรุปผลในปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำ ทั้งหมด 99 คนนักศึกษำ

ทุกคนมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรและมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ 

มีจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนนักศึกษำเป้ำหมำยตำมแผนกำรรับนักศึกษำในปี

กำรศึกษำ 2555-2560 ที่ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำ 40 คน ตำม มคอ.2  

เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้สนใจสมัครเข้ำเรียนมำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด คณะกรรมกำร

ประจ ำหลักสูตรจึงมีมติให้เพ่ิมจ ำนวนรับนักศึกษำอีก 1 เท่ำตัว (จำก 40 คน เป็น 

80 คน)  

 ซึ่งทำงหลักสูตร ได้มีกำรจัดกำรทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึน  

1. กำรน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ เช่น กำรเรียนกำรสอน

เน้นกำรฝึกปฏิบัติ กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับกำรเรียน (Work Integrated 

Learning Program: WIL) ซึ่งนักศึกษำได้โอกำสในกำรเตรียมตัวฝึกปฏิบัติงำน
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โรงแรมก่อนฝึกงำน 150 ชั่วโมงและกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเพ่ิมมำกข้ึน    

2. กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและวิชำชีพโดยมีกำรบันทึกควำมเข้ำใจและ

ควำมร่วมมือกับ (MOU) สถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   

3. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับ

กรมจัดหำงำน จังหวัดเชียงรำย จัดงำนหำงำนให้ค ำแนะน ำด้ำนอำชีพและ

กำรศึกษำ 

4. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำน เอกชน เช่น กำรร่วมจัดงำน หนึ่งใจติวให้

น้อง ของโอสถสภำ เพ่ือแนะน ำสถำนกำรศึกษำหลังจบกำรศึกษำระดับ

มัธยมศึกษำในจังหวัดเชียงรำย 

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำและโรงเรียนทำงด้ำนสำย

วิชำชีพ  

5. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนักวิชำ และได้น ำรถปฏิบัติกำร

เคลื่อนที่กำรท่องเที่ยวกำรโรงแรมและกำรบริกำร ไปประชำสัมพันธ์หลักสูตร

ให้กับโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้ำหมำยจังหวัด พะเยำ เชียงรำย และจังหวัดเชียงใหม่  

ในปีกำรศึกษำ2560  ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดเลือกไว้ตำมกลไกเดิมของ

มหำวิทยำลัยและให้เพ่ิมกระบวนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้มำกขึ้น โดย โดย

จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรศึกษำต่อ ซึ่งผลจำกกำรท ำประชำสัมพันธ์

หลักสูตร ซึ่งปรับปรุงในกระบวนกำรรับนักศึกษำจำกปี 2559 พบว่ำมีนักศึกษำ 

จ ำนวน 116  คน ในปี2560 จ ำนวน 99 คน จ ำนวนนักศึกษำ ลดลง พบว่ำในกำร

ประชำสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดเชียงรำยและจังหวัด

ใกล้เคียงยังมีควำมต้องกำรให้ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว หลักสูตรกำรบริหำร

โรงแรม ท ำกำรประชำสัมพันธ์ก่อนที่นักศึกษำจะสมัครเรียนเพ่ิมเติม อีกทั้งยัง

พบว่ำข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆของมหำวิทยำลัยยังไม่ครอบคลุม

กลุ่มเป้ำหมำยจำกผลกำรรับ ประกอบกับ จ ำนวนประชำกรในช่วงวัยทำง

กำรศึกษำมีจ ำนวนลดลง ตำมอัตรำส่วนประชำกรในประเทศ ซึ่งในปี 2560 

คณะกรรมกำรหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนกำรรับนักศึกษำ และ
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ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ในปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งคณะกรรมกำรหลักสูตร

ได้มีมติในที่ประชุมว่ำ 

1.  ควรก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำมำกกว่ำจ ำนวนนักศึกษำเป้ำหมำยแต่ไม่เกิน 80 

คน ตำมอัตรำส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำเต็มเวลำ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี

ประสิทธิภำพ  

2 เพ่ิมช่องทำงในกำรกระบวนกำรในกำรรับนักศึกษำร่วมกันกับมหำวิทยำลัยอ่ืนๆ

และองค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้นักศึกษำตรงตำมเป้ำหมำยทั้งเชิงปริมำณและ

คุณภำพ 

3. กำรประชำสัมพันธ์โดยใช้รถปฏิบิตกำรเคลื่อนที่ของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 

เพ่ิมจ ำนวนโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดเชียรำย

และจังหวัดใกล้เคียง 

4.กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ทั้ งร่วมกับมหำวิทยำลัยและส ำนักวิชำ

ท่องเที่ยวเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดเชียรำยและจังหวัดใกล้เคียง 

5. คุณสมบัติของนักศึกษำทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ ยังคงใช้เกณฑ์คุณสมบัติ

เดิม 

6. กำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ำยทำงกำรวิชำกำร และหน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชนเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งนี้ค ำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยและกำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดีให้กับ

โปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรม ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำกำรศึกษำ ของหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม 

ปรับปรุง พ.ศ. 2558  

1.คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประชุมเพ่ือด ำเนินกำรวำงแผน

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

2. หลักสูตรวิชำกำรบริหำรโรงแรมด ำเนินกำรตำมแผนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อน

3.1-8 ก ำหนดกำร กิจกรรม

กำรพัฒนำทักษะกำรเรียน 

และกำรใช้ชีวิตในรั้ว

มหำวิทยำลัยส ำหรับนักศึกษำ

ใหม่ 

3.1-9 รำยงำนกำรประชุม

โปรแกรมวิชำกำรบริหำร
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เข้ำศึกษำ 

3.คณะกรรมกำรหลักสูตรประเมินผลกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ และ

ทบทวนกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ และด ำเนินกำรปรับปรุง

กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป 

ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำของส ำนัก

วิชำกำรท่องเที่ยวในแต่ละปีจะมีควำมหลำกหลำยของกิจกรรมที่จะไม่ซ้ ำกัน 

เนื่องจำกได้มีกำรทบทวนกระบวนกำรดังกล่ำวในทุกปีกำรศึกษำ และน ำผลที่ได้มำ

ใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำให้แก่นักศึกษำ

ใหม่ของหลักสูตร ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด เช่น  

          ในปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศ

นักศึกษำใหม่ในแต่ปีกำรศึกษำเพ่ือแนะน ำมหำวิทยำลัยและแจ้งข้อมูลที่ส ำคัญ

ให้กับนักศึกษำทรำบในส่วนของหลักสูตรได้ร่วมด ำเนินกำรกับส ำนักวิชำฯ ดังนี้ 

           - จัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรมเพ่ือให้

ข้อมูลที่ส ำคัญให้กับนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเข้ำศึกษำ เช่น 

รำยละเอียดหลักสูตรและแผนกำรเรี ยน กำรแนะแนวกำรใช้ชี วิตในรั้ ว

มหำวิทยำลัย ระเบียบกำรแต่งกำยของส ำนักวิชำฯ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ

ศักยภำพนักศึกษำ วิธีกำรลงทะเบียนในระบบ Free enrollment  และกำรพบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม

ให้แก่นักศึกษำดังกิจกรรมดังต่อไปนี้  

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 

-กิจกรรม ปรับพื้นฐำนควำมรู้ให้กับนักศึกษำใหม่ 

- กิจกรรม พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ (Mind Map) 

- กิจกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือกำรสื่อสำรทำงกำร

ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำรส ำหรับนักศึกษำสำขำบริหำรกำรโรงแรม 

โรงแรม ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 

1/2560 

3.1-10 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนกิจกรรมเสริมสร้ำง

ปลูกฝังวินัยคุณธรรม 

จริยธรรมเช่น กิจกรรมตำนหำ

แม่ฟ้ำหลวง กิจกรรมแห่เทียน

พรรษำ 

3.1-11 รำยงำนผลกิจกรรม 

พัฒนำนักศึกษำให้มี

คุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ (Mind 

Map)  

3.1-12 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนกิจกรรมกำรพัฒนำ

บุคลิกภำพบุคลำกรทำงกำร

ท่องเที่ยวกำรโรงแรมและกำร

บริกำร 

3.1-13 รำยงำนผล กิจกรรม

กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือกำรสื่อสำร

ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 

และกำรบริกำร 
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ชั้นปีที่ 1-4  

เมื่อมีกำรทบทวนกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำในปี 2560 ทำง

ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และโปรแกรมวิชำบริหำรจึงได้วำงแผนโครงกำร

ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในปีกำรศึกษำ 2561 โดยวำงแผนว่ำจะมีกำรอบรมและ

ชี้แจงรำยละเอียดทั้งในระดับส ำนักและระดับหลักสูตร และกิจกรรมต่ำงๆ 

เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ ดังแผนภำพข้ำงล่ำงนี้ 

 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรรับนักศึกษำ  3 3 3 
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● การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีระบบ มีกลไก  
- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน  
- มีกำรประเมินกระบวนกำร  
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   
- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำย     กำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี 

หลักสูตรฯ ได้มีกำรจัดระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวทำงกำรศึกษำ

ให้แก่นักศึกษำโดยมีกระบวนกำรในกำรควบคุมและดูและให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 

วิชำชีพ และแนะแนวแก่นักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

1.พัฒนำอำจำรย์ประจ ำให้มีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

2. เสนอรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำในกำรให้

 

3.2-1  ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่

ปรึกษำปีกำรศึกษำ 2560

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

3-2-2 รำยงำนประชุมแต่งตั้ง

อำจำรย์ที่ปรึกษำของ

หลักสูตร 



32 
 

ค ำปรึกษำ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

3.ก ำหนดบทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

4. ติดตำม ควบคุมดูแล กระบวนกำรท ำหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

 5.ประเมินผลกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำของคณำจำรย์โดยประธำนโปรแกรมวิชำ

และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นโดย

ได้เสนอชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยใช้เกณฑ์อำจำรย์ 

1 ท่ำน สำมำรถเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ไม่ เกิน 2 หมู่ เรียน เพ่ือให้กำรให้

ค ำปรึกษำเกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยจัดท ำเป็นค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ  

ในปีกำรศึกษำ 2560 โปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรมและคณะกรรมกำรบริหำร

หลักสูตรได้ส่งอำจำรย์ในหลักสูตรเข้ำกำรอบรมหลักสูตรกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

ที่ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย เพ่ือให้สำมำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อำจำรย์ที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้วจะปฏิบัติหน้ำที่ตำม

รูปแบบ วิธีกำรและกระบวนกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและส ำนักวิชำได้

ก ำหนดไว้ โดยก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องพบปะกับนักศึกษำอย่ำงน้อย ภำค

เรียนละ 2 ครั้ง และให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเก็บข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือ

ประเมินผลกำรท ำงำน  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำพบว่ำ 

ซึ่งที่ผ่ำนมำ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ พบปัญหำที่

หลักสูตรรำยงำนผลมำได้แก่ กำรไม่สำมำรถพบปะนักศึกษำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

เนื่องจำก 

1. นักศึกษำและอำจำรย์มีเวลำว่ำงไม่ตรงกัน 

2. นักศึกษำที่มีอำจำรย์ที่ปรึกษำคนเดียวกัน ลงทะเบียนเรียนวิชำไม่เหมือนกัน 

เนื่องจำกเป็นกำรลงทะเบียนแบบอิสระ ท ำให้เวลำว่ำงของนักศึกษำไม่ตรงกัน ท ำ

3.2-3  สรุปผลกำรให้

ค ำปรึกษำขอของอำจำรย์ที่

ปรึกษำ ปี 2560 
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ให้อำจำรย์ไม่สำมำรถนัดพบเจอกับนักศึกษำที่ปรึกษำทั้งหมดพร้อมกันได้ 

3. ปัญหำเรื่องสถำนที่ที่จะใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำกับนักศึกษำ เนื่องจำกมีจ ำนวน

นักศึกษำต่ออำจำรย์มีจ ำนวนมำก ไม่สำมำรถหำห้องเรียนที่จะใช้ในกำรให้

ค ำปรึกษำพร้อมกันทั้งหมดได้  อีกทั้งห้องที่จะใช้ก็ไม่ว่ำง มีตำรำงกำรใช้เต็มเสมอ  

เมื่ อคณะกรรมกำรประจ ำคณะได้รับข้อมูลดังกล่ำว จึ งได้มีกำรทบทวน

กระบวนกำรในกำรควบคุมกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ

ในระดับปริญญำตรีใหม่ และได้มีกำรปรับหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์

โดยมีกำรปรับกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ใหม่ในปีกำรศึกษำ 2560 คือ  

กำรเพ่ิมกำรให้ค ำปรึกษำที่ไม่เป็นทำงกำรเพ่ิมเติม โดยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำร

อ่ืนๆ เช่น กำรใช้สื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ เพ่ือให้

นักศึกษำได้มีโอกำสพูดคุย ปรึกษำ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำได้มำกยิ่งขึ้น กำรเพ่ิมกำร

ให้ค ำปรึกษำที่ไม่เป็นทำงกำรเพ่ิมเติม โดยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น 

กำรใช้สื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้มี

โอกำสพูดคุย ปรึกษำ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำได้มำกยิ่งขึ้น 

และมีกำรควบคุมกำรดูแลให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำใน

ระดับปริญญำตรี ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  

         หลักสูตรมีกำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่

นักศึกษำในระดับปริญญำตรีโดยมีระบบและกลไกดังแผนภำพ 
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มีวำงแผนในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ

เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ของส ำนักวิชำและมหำวิทยำลัยเป็นหลักกำรในกำรก ำหนดกิจกรรมและโครงกำร

พัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

       1. ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในกำรก ำหนดกิจกรรมและโครงกำร 

        2. พัฒนำแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ

กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

        3. ขออนุมัติแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ

กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำกคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก

 

3.2-4  รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนกิจกรรมกำร

เสริมสร้ำงทัศนคติท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม (วันสงกรำนต์) 

3.2-5  รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

กำรพัฒนำทักษะกำรใช้

ภำษำจีน เบื้องต้น เพ่ือกำร

สื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว และ

บริกำร 

3.2-6รำยงำนผลกำร
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วิชำกำรท่องเที่ยว 

        4. คณะกรรมกำรบริหำรคณะ พิจำรณำแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำร

พัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และจัดท ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และน ำเสนอ

สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

         5. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ำเนินกำรโครงกำร ติดตำม 

ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรตำมแผนกำรกำร

พัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

         6. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนกระบวนกำรกำรจัด

กิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน

ในปีถัดไป 

         7. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแผนกำรจัดกิจกรรม

โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

โดยที่ผ่ำนมำ กำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำร

เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรมปี 

2560 ที่ผ่ำน มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้  

1. ด้ำนทักษะ  

         กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงทัศนคติท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วันสงกรำนต์) 

 2. ด้ำนเนื้อหำ 

         กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำจีน เบื้องต้น เพ่ือกำรสื่อสำร

ทำงกำรท่องเที่ยว และบริกำร 

          กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะภำษำต่ำงประเทศข้ันต้น 

ด ำเนินงำนกิจกรรม ฝึกอบรม

ทักษะภำษำต่ำงประเทศ

ขั้นต้น 

 3.2-7รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนกิจกรรม ฝึกอบรม

ทักะกำรนวนแผนไทยและส

ปำเพ่ือสุขภำพ 

 3.2-8รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน          กิจกรรม 

จัดอบรมกำรจัดท ำเครื่องดื่ม

ค็อกเทล  ม็อกเทล 

3.2-9 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน กิจกรรม จัดอบรม

กำรท ำขนมอบและของว่ำง 

3.2-10 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนกิจกรรม กำร

ฝึกอบรมทักษะกำรจัดดอกไม้

และงำนใบตอง  

3.2-11 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน กิจกรรม กำร

จัดบริกำรโรงแรม บริกำร

อำหำร เครื่องดื่ม และกำรจัด

เลี้ยง 

3.2-12 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

กิจกรรม ทักษะกำรบริกำร



36 
 

          กิจกรรม ฝึกอบรมทักะกำรนวนแผนไทยและสปำเพ่ือสุขภำพ 

          กิจกรรม จัดอบรมกำรจัดท ำเครื่องดื่มค็อกเทล  ม็อกเทล 

          กิจกรรม จัดอบรมกำรท ำขนมอบและของว่ำง 

          กิจกรรม กำรฝึกอบรมทักษะกำรจัดดอกไม้และงำนใบตอง 

          กิจกรรม กำรจัดบริกำรโรงแรม บริกำรอำหำร เครื่องดื่ม และกำรจัดเลี้ยง 

          กิจกรรม ทักษะกำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มแบบมืออำชีพ F&B 

          กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำจีนเบื้องต้นเพ่ือกำรสื่อสำรทำงกำร

ท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร 

           กิจกรรม กำรฝึกอบรมทักษะกำรผสมเครื่องดื่มและบำริสต้ำ 

           กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะงำนต้อนรับส่วนหน้ำ 

           กิจกรรม กำรชงกำแฟร่วมสมัย 

           กิจกรรม ทักษะกำรจัดดอกไม้และงำนใบตอง 

3. ด้ำนคุณลักษณะ 

          -กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์เฉพำะตำม

นโยบำยรัฐบำล(ด้ำนกำรโรงแรม) 

เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ หลักสูตรได้มีกำรประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพ่ือ

ด ำเนินกำรทบทวนกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ

นักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรอบปีกำรศึกษำ 

2560 เพ่ือปรับปรุงแผนในปี พ .ศ. 2561 ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำร

ทบทวนกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ

กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น 

คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตร มีควำมเห็นว่ำทุกกิจกรรมมีปัญหำเกี่ยวกับกำร

เข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ นักศึกษำบำงกลุ่มไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม

อำหำรและเครื่องดื่มแบบมือ

อำชีพ F&B 

3.2-13 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะ

กำรใช้ภำษำจีนเบื้องต้นเพ่ือ

กำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว 

กำรโรงแรมและกำรบริกำร 

3.2-14 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

กิจกรรม กำรฝึกอบรมทักษะ

กำรผสมเครื่องดื่มและบำ

ริสต้ำ 

3.2-15 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

 กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะงำน

ต้อนรับส่วนหน้ำ 

 3.2-16 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

กิจกรรม กำรชงกำแฟร่วม

สมัย 

 3.2-17 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

 กิจกรรม ทักษะกำรจัด
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เนื่องจำกท ำงำนพิเศษระหว่ำงเรียนเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำและบำงส่วนมีเวลำว่ำง

ไม่ตรงกับกำรท ำกิจกรรมเนื่องจำกกำรลงทะเบียนในรำยวิชำที่ต่ำง หรือต้องเข้ำ

ร่ วมกิ จกรรมของส ำนั กวิช ำกำรท่ องเที่ ยว  และมหำวิท ยำลั ย  เป็ นต้ น 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้สรุปแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมในปี 2561 โดย 

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมประจ ำปีของโปรแกรมวิชำบริหำรโรงแรม ส ำนักวิชำ และ

มหำวิทยำลัย เพ่ือให้นักศึกษำทรำบล่วงหน้ำพร้อมวำงแผนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้แนะน ำ อีกทั้งควำมเห็นว่ำกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในปี

ถัดไปควรมีกำรบูรณำกำรกับรำยวิชำของปีกำรศึกษำนั้น เพ่ือให้ลดปัญหำกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 

ดอกไม้และงำนใบตอง 

3.2-18 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศ

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์

เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล

(ด้ำนกำรโรงแรม) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 3.2 กำรส่งเสริมและกำร
พัฒนำนักศึกษำ 

3 3 3 

● ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3)   

 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนครบทุกเร่ืองตำมค ำอธิบำยในตวับ่งชี้ (อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ, อัตรำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ, ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรหลักสูตร, ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ) 

- มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนที่ดขีึ้นในทุกเร่ือง (อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ, อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ, ควำม
พึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรหลักสูตร, ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ) 

- มีผลกำรด ำเนนิงำนทีโ่ดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนัน้ในสถำบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยวำ่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเดน่อย่ำงแท้จริง 

 
หมายเหตุ 

1. กำรประเมินควำมพงึพอใจของนักศึกษำ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกระบวนที่ด ำเนนิกำร
ให้กับนักศึกษำตำมกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 

2. อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ คิดจำกจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ ำนวนนักศึกษำที่ออกทุกกรณี
นับถึงสิน้ปีกำรศึกษำที่ประเมิน ยกเว้นกำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนที่รบัเข้ำในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 
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ตารางค านวณอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 
ปีการศึกษา 

 

จ านวน

รับเข้า 

(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2) 

จ านวนที่ลาออก

และคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา 2560 

(3) 

อัตราการส าเร็จ

การศึกษา 

(2) X 100 

    (1) 

อัตราการคงอยู่ 

(1) - (3) X 100 

        (1) 2558 2559 2560 

2555 77 19 18  40 48 48 

2556 79  38  41 48.1 48.1 

2557 96   49 37 51 61.4 

2558 102    29 - 71.5 

2559 108    27 - 75 

2560 90    0 - 100 

 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

อัตราการคงอยู่ 

จำกอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำในชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีแนวโน้ม
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ลดลง โดยเฉพำะอัตรำกำรลำออกของนักศึกษำในชั้นปีที่ 1 ค่อนข้ำงสูง ทั้งนี้

เนื่องจำกนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ยังไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับระบบกำรศึกษำใน

ระดับอุดมศึกษำจึงท ำให้ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด อีกท้ังยัง

มีกำรลำออกเนื่องจำกต้องกำรเปลี่ยนสำขำท่ีเรียนและเปลี่ยนสถำนศึกษำอีกด้วย 

การส าเร็จการศึกษา 

ในปีกำรศึกษำ 2559 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริหำร

โรงแรมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งสิ้น 43 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษำรหัส 55 จ ำนวน 

14 คน ซึ่งเป็นนักศึกษำตกค้ำงจำกปีกำรศึกษำ 2558 นักศึกษำเทียบโอน 57 

จ ำนวน 4 คน และนักศึกษำรหัส 56 ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

รวมทั้งสั้น 25 คน  คิดเป็นร้อยละ และมีนักศึกษำตกค้ำงที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ

อีกจ ำนวน 11 คน ซึ่งคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 

2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพขั้นสูง 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

จำกกำรด ำเนินกำรสอบถำมควำมพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษำต่อ

หลักสูตร  

(ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล) พบว่ำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 

2557 -2560  

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษำอยู่ในระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง

และในปี 2560 และมีแนวโน้มมีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตร 2557 2558 2559 2560 

3.70 4.56 4.49 4.43 

 

      โดยข้อเสนอแนะในเรื่องกำรสอนปฏิบัติ มำกกว่ำทฤษฏีกำรจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร และต้องกำรให้มีปฏิบัติกำรเก่ียวกับวิชำชีทำงด้ำนกำรโรงแรมเพ่ือให้

นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเนื้อหำในรำยวิชำมำกยิ่งขึ้น ต้องกำรมีหนังสือเรียนพร้อม

เอกสำรในกำรเรียนทุกรำยวิชำ พร้อมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสอนเนื้อหำใน

3.3-1 แบบสอบถำมควำมพึง

พอใจของนักศึกษำ/บัณฑิต

ต่อหลักสูตรประจ ำปี 2560 

3.3-2 รำยงำนผลควำมพึง

พอใจของนักศึกษำต่อ

หลักสูตรประจ ำปี 2560 
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รำยวิชำที่เรียน พร้อมทั้งสถำนที่กำรเรียนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนในกำร

เรียน เช่น อุปกรณ์ในกำรเรียน ระบบอินเตอร์เน็ท เป็นต้น 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมวดที่ 4  
ข้อมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

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

HA2201 กำรด ำเนินงำนและกำร
จัดกำรโรงแรม 

1/2560 8 2 16 19 13 5 10 4 78 73 

HA2301 กำรจัดกำรงำนบริกำร
ส่วนหน้ำ 

1/2560 6 14 21 25 5 0 0 0 71 71 

HA2301 กำรจัดกำรงำนบริกำร 1/2560 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
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ส่วนหน้ำ 
HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำร
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

1/2560 5 13 22 24 6 2 0 0 72 72 

HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำร
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

1/2560 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

HA2303 กำรจัดกำรงำนแม่บ้ำน 1/2560 6 9 22 23 7 4 2 0 73 73 
HA2303 กำรจัดกำรงำนแม่บ้ำน 1/2560 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
HA2304 กำรจัดกำรภัตตำคำร 1/2560 0 20 60 0 0 0 0 1 82 80 
HA2304 กำรจัดกำรภัตตำคำร 1/2560 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
HA2305 กำรจัดกำรงำนจัดเลี้ยง 1/2560 0 0 4 3 0 0 0 0 7 7 
HA2310 กำรจัดกำรคุณภำพกำร
บริกำรส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 1 3 3 1 0 0 0 1 9 8 

HA2310 กำรจัดกำรคุณภำพกำร
บริกำรส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

HA2402 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในงำน
โรงแรม 5 

1/2560 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 

HA2402 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในงำน
โรงแรม 5 

1/2560 3 10 3 13 18 13 12 0 72 72 

HA3201 กำรวำงแผนและพฒันำ
ธุรกิจโรงแรม 

1/2560 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

HA3201 กำรวำงแผนและพฒันำ
ธุรกิจโรงแรม 

1/2560 0 0 0 2 1 1 1 1 6 5 

HA3201 กำรวำงแผนและพฒันำ
ธุรกิจโรงแรม 

1/2560 0 0 1 3 2 0 1 0 7 7 

HA3203 กำรตลำดส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม 

1/2560 5 1 1 0 0 0 0 0 7 7 

HA3204 กำรสร้ำงคุณค่ำให้ตรำ
สินค้ำส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 

HA3204 กำรสร้ำงคุณค่ำให้ตรำ
สินค้ำส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 6 6 22 13 6 1 4 1 59 58 

HA3206 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 11 9 23 7 8 0 0 1 59 58 

HA4201 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม 

1/2560 36 26 11 20 19 6 9 0 128 127 

HA4201 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม 

1/2560 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
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HA4202 กำรสัมมนำทำงดำ้น
ธุรกิจโรงแรม 

1/2560 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

HA4202 กำรสัมมนำทำงดำ้น
ธุรกิจโรงแรม 

1/2560 23 15 19 1 0 0 0 1 59 58 

HA4602 กำรฝกึประสบกำรณ์
วิชำชพีในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง 

1/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TR1101 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรทอ่งเที่ยว 

1/2560 1 2 3 0 0 0 0 0 6 6 

TR1101 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรทอ่งเที่ยว 

1/2560 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TR1101 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรทอ่งเที่ยว 

1/2560 7 39 24 5 1 0 1 11 88 77 

TR1102 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรโรงแรม 

1/2560 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

TR1102 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรโรงแรม 

1/2560 4 12 18 22 14 3 4 11 88 77 

TR2101 จิตวิทยำกำรบริกำร 1/2560 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
TR2101 จิตวิทยำกำรบริกำร 1/2560 7 8 24 11 12 7 3 6 80 72 
TR2101 จิตวิทยำกำรบริกำร 1/2560 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม 

1/2560 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

1/2560 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

1/2560 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

TR2202 อำเซียนศึกษำ 1/2560 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
TR2208 กำรพัฒนำทรัพยำกร
กำรทอ่งเที่ยว 

1/2560 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

TR2411 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

1/2560 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

TR2411 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

1/2560 1 0 0 0 0 0 0 5 6 1 

TR2411 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

1/2560 10 7 13 8 9 8 15 19 89 70 

TR2413 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร 1/2560 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 
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สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 3 
TR2413 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 3 

1/2560 4 8 13 9 9 8 8 4 64 59 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 4 

1/2560 1 0 3 2 2 0 0 0 8 8 

TR2416 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 6 

1/2560 0 0 1 3 2 1 0 0 7 7 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

1/2560 0 1 0 0 1 0 1 3 7 3 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

1/2560 8 4 4 7 9 9 6 29 80 47 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

1/2560 0 0 0 1 1 1 1 4 8 4 

TR3302 ธุรกิจกำรบิน 1/2560 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 
TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

1/2560 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

1/2560 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

1/2560 17 10 15 6 9 4 0 11 78 61 

TR4204 กำรบัญชแีละกำรเงิน
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

1/2560 2 2 3 1 0 0 0 0 8 8 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับ
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวกำร
โรงแรมและกำรบริกำร 

1/2560 0 6 1 0 0 0 0 0 7 7 

TR4206 กำรสัมมนำทำงด้ำนกำร
ท่องเที่ยวกำรโรงแรมและกำร
บริกำร 

1/2560 2 3 2 0 0 0 0 0 7 7 
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TR4207 กำรจัดกำรโครงกำรด้ำน
กำรทอ่งเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร 

1/2560 3 4 0 0 0 0 0 0 7 7 

02 กำรจัดกำรงำนบริกำรอำหำร
และเคร่ืองดื่ม 

2/2560 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 

HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำร
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

2/2560 14 17 18 12 8 3 1 2 75 73 

HA2302 กำรจัดกำรงำนบริกำร
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

2/2560 2 0 3 2 1 0 0 1 10 8 

HA2304 กำรจัดกำรภัตตำคำร 2/2560 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 
HA2317 กำรจัดกำรทีพ่ักแรมที่มี
ลักษณะเฉพำะ 

2/2560 4 7 11 20 10 10 7 5 75 69 

HA2317 กำรจัดกำรทีพ่ักแรมที่มี
ลักษณะเฉพำะ 

2/2560 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

HA2403 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในงำน
โรงแรม 6 

2/2560 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

HA2403 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในงำน
โรงแรม 6 

2/2560 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

HA3206 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

2/2560 4 0 2 0 0 0 0 1 8 6 

HA4601 กำรฝกึประสบกำรณ์
วิชำชพีในธุรกิจโรงแรมขั้นต้น 

2/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

HA4601 กำรฝกึประสบกำรณ์
วิชำชพีในธุรกิจโรงแรมขั้นต้น 

2/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 

HA4602 กำรฝกึประสบกำรณ์
วิชำชพีในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง 

2/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

HA4602 กำรฝกึประสบกำรณ์
วิชำชพีในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง 

2/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 

HA4606 กำรฝกึประสบกำรณ์
วิชำชพีในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง 

2/2560 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

TR1103 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

2/2560 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 

TR1103 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

2/2560 23 12 8 7 10 8 0 16 85 68 
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TR1104 กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 

2/2560 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 

TR1104 กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 

2/2560 6 8 12 17 20 6 4 0 74 73 

TR1104 กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 

2/2560 0 2 1 2 2 0 0 2 10 7 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพและ
กฎหมำยเพื่อกำรท่องเที่ยวกำร
โรงแรมและกำรบริกำร 

2/2560 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TR1105 จรรยำบรรณวิชำชีพและ
กฎหมำยเพื่อกำรท่องเที่ยวกำร
โรงแรมและกำรบริกำร 

2/2560 7 17 37 15 0 0 0 0 76 76 

TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม 

2/2560 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม 

2/2560 2 8 22 25 11 5 2 0 75 75 

TR2102 กำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม 

2/2560 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

2/2560 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

TR2103 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

2/2560 2 7 15 15 19 5 5 11 79 68 

TR2411 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

2/2560 0 0 1 0 1 0 1 1 5 3 

TR2412 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 

2/2560 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

TR2412 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 

2/2560 1 0 0 1 1 1 5 0 9 9 

TR2412 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 

2/2560 6 6 11 10 11 8 12 5 70 64 

TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร

2/2560 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 
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โรงแรม และกำรบริกำร 4 
TR2414 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 4 

2/2560 10 9 10 19 8 1 0 0 58 57 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 5 

2/2560 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

TR2415 ภำษำอังกฤษเพือ่กำร
สื่อสำรทำงกำรทอ่งเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 5 

2/2560 0 3 0 0 2 0 1 1 8 6 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

2/2560 1 0 2 1 0 2 0 0 6 6 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

2/2560 4 6 5 2 6 2 2 0 27 27 

TR2515 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 1 

2/2560 1 0 0 0 1 0 2 1 6 4 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 

2/2560 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 

2/2560 8 7 11 7 7 2 4 0 47 46 

TR2516 ภำษำจีนเบื้องต้นส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 2 

2/2560 0 1 1 0 1 1 0 0 4 4 

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

• สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน  
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- มีกำรประเมินกระบวนกำร  
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   
- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร ได้ออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
ได้ด ำเนินกำรตำมระบบ ดังนี้ 

1. มีระบบกำรออกแบบหลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องตำมกรอบ TQF และ 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ โดยระบบกำรเปิด -ปิด หลักสูตรตำม
แนวทำงปฏิบัติของมหำวิทยำลัย  เพื่อพิจำรณำก่อนเสนอตำมระบบและกลไกของ
มหำวิทยำลัยกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรน ำเสนอหลักสูตร/รำยวิชำ  

2. มีกลไกกำรด ำเนินงำนตำมระบบ โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำ 
หลักสูตร กรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือออกแบบและพัฒนำน ำหลักสูตร  

3. จัดประชุมให้อำจำรย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและวิพำกษ์ 
หลักสูตร กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ TQF เพ่ือให้หลักสูตรมีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ 

4. พัฒนำหลักสูตรภำยใต้ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษำ  
บัณฑิต ผู้ประกอบกำร คณำจำรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญ เป็นต้น 

5. คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรจัดท ำรูปเล่มหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ กรรมกำรวิชำกำร 
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และ สกอ. เพื่อให้
ควำมเห็นชอบ 

6. มีกำรจัดประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ของหลักสูตร ร่วมหำรือแนวปฏิบัติและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเป็นประจ ำอย่ำง
น้อยภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง และมีกำรควบคุมก ำกับติดตำมกำรจัดท ำ มคอ.3 - 
มคอ.7 ให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 

7. หลักสูตรมีกำรก ำหนดสำระวิชำทำงทฤษฎี และกำรปฏิบัติที่ช่วยสร้ำง 
โอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 

 
5.1-1 เอกสำรหลักสูตร 
(มคอ.2) 
5.1-2มคอ.1 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
        คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้ออกแบบโครงสร้ำงและรำยวิชำของ
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555) ให้สอดคล้องกับตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2552 (TQF) โดยมีกำรก ำหนดรำยวิชำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี 
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม พ.ศ.2553 ทั้ งนี้ เป็นหลักสูตรใหม่ที่
พัฒนำขึ้นเพื่อเน้นกำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์
วิชำชีพเฉพำะทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมตำมปรัชญำ คือ เป็นหลักสูตรที่
มีลักษณะเป็นสหวิทยำกำร เน้นกำรประยุกต์และบูรณำกำรศำสตร์และองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมเพ่ือน ำไปสู่ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีทั้งควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพได้อย่ำง
มืออำชีพสอดคล้องกับคุณภำพและมำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสำกล อีกทั้งจะเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้
มีศักยภำพกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพด้ำนกำรโรงแรม และส่งเสริมให้นักศึกษำมี
ศักยภำพในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้ำนกำรโรงแรมกับควำม
เปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
        1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรอบรู้ทั้งในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติทำงด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติงำนในวิชำชีพได้อย่ำงมืออำชีพ
และสำมำรถพัฒนำและสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถในกำรเป็นนักบริหำรจัดกำรและ เป็น 
ผู้ประกอบกำรที่มีวิสัยทัศน์  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และมี
จิตสำธำรณะ  
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรได้น ำเสนอหลักสูตรให้ส ำนักงำนส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียนตรวจสอบองค์ประกอบและรูปแบบตำมเกณฑ์ TQFและ มคอ.1 โดย
ผู้เชี่ยวชำญฝ่ำยมำตรฐำนหลักสูตรฯ หลังจำกนั้นน ำเสนอหลักสูตรต่อสภำวิชำกำร
และมีมติให้ควำมเห็นชอบในวันที่ 16 ธันวำคม 2554  และได้รับกำรอนุมัติและ
เห็นชอบหลักสูตรจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ในวันที่ 23 ธันวำคม 2554  
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบ
หลักสูตรนี้แล้ว ในวันที่ 5 มีนำคม 2555ทั้งนี้ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2558 เป็นที่เรียบร้อย 
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
กำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร ได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของมหำวิทยำลัย โดย
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจัดท ำร่ำงหลักสูตรปรับปรุง 
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร เพื่อให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนและแก้ไขรำยละเอียด
สำระส ำคัญในหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตำ ในกำร
ด ำเนินกำรยกร่ำงหลักสูตรปรับปรุงของคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ได้
ด ำเนินกำรศึกษำและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ เปรียบเทียบกับ
หลักสูตรคล้ำยกันที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันกำรศึกษำอ่ืนทั้งภำยในประเทศและใน
ต่ำงประเทศ และกำรศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำมำประมวล
จัดท ำร่ำงหลักสูตร อำทิต เกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกำรท่องเที่ยว
และกำรบริกำรในอำเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP) และกำรรับฟังข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นเพ่ือกำรปรับปรุง/พัฒนำเนื้อหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภำพตำมที่ผู้ประกอบกำรต้องกำร ซึ่งรวมถึงกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผู้ประกอบกำรที่รับนักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพว่ำมีควำมคิดเห็น
อย่ำงไรต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ ทั้งทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ 
และควำมรู้ทำงด้ำนกำรใช้ภำษำ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำ
กำรบริหำรโรงแรม ได้ก ำหนดแนวทำงไว้ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ด ำเนินกำรร่วมกันในกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้อง อำทิ เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพที่เก่ียวข้อง รำยงำนกำรวิจัยควำมพึง
พอใจคุณภำพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต แนวโน้มกำรจ้ำงงำนในตลำดแรงงำน เพ่ือ
น ำมำประกอบกำรศึกษำ วิเครำะห์ สรุป และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำ 
2. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรวิพำกษ์หลักสูตรโดย
คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพที่เก่ียวข้อง
และผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ โดยพิจำรณำบริบท 
3. ปรับปรุงร่ำงหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร 
4.เสนอร่ำงหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองงำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องของรูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร 
5. เสนอร่ำงหลักสูตรต่อที่ประชุมคณบดี 

 
5.1-3  ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 
5.1-4 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพำกษ์หลักสูตร 
5.1-5 บันทึกส่งร่ำงปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อพิจำรณำฯ 
5.1-6 รำยงำนกำรประชุม
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ครั้ง
ที่ 1/2558 
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6. เสนอร่ำงหลักสูตรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีต่อสภำวิชำกำร 
7. เสนอร่ำงหลักสูตรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำวิชำกำรต่อสภำมหำวิทยำลัย 
8.มหำวิทยำลัย เสนอเอกสำรหลักสูตรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) รับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ 
9. เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบและเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
น ำหลักสูตรมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมข้ันตอนของมหำวิทยำลัย 
ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุง 2558 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบองค์ประกอบและรูปแบบตำม
เกณฑ์ TQF และ มคอ.1 โดยผู้เชี่ยวชำญฝ่ำยมำตรฐำนหลักสูตรจำกส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย น ำเสนอต่อสภำวิชำกำรมี
มติให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร ในวันที่ 16 กันยำยน 2558  ผ่ำนสภำมหำวิทยำลัย
มีมติให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร ในวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว ใน
วันที่ 5 เมษำยน 2559 และได้เริ่มรับนักศึกษำเข้ำเรียนและท ำกำรเปิดสอนในภำค
เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นภำคเรียนแรก 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 3 3 3 

• การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีระบบ มีกลไก  
- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน  
- มีกำรประเมินกระบวนกำร  
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   
- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การก าหนดผู้สอน 
         คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ได้มีกำรวำงระบบกำรก ำหนดผู้สอน โดย
กำรพิจำรณำรำยวิชำที่มีในแผนเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2560เพ่ือก ำหนดผู้สอน
โดยกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอน  

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 มีภำระงำนสอนไม่ เกิน 9 -12 คำบ/สัปดำห์  ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ มีภำระงำนสอนไม่เกิน 12 คำบ/สัปดำห์ และอำจำรย์ผู้สอนไม่น้อย
กว่ำ 15 คำบ/สัปดำห์  ทั้งนี้มีกำรก ำหนดให้อำจำรย์ 1 ท่ำน สอนได้ไม่เกิน 3 
รำยวิชำเพ่ือให้นักศึกษำได้เรียนกับผู้สอนที่หลำกหลำย นอกจำกนี้ยังให้มีกำรเชิญ
อำจำรย์พิเศษที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะมำสอนให้กับนักศึกษำในรำยวิชำที่
ต้องกำรให้นักศึกษำได้รับควำมรู้เฉพำะทำง ทั้งนี้หลักสูตรฯ สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนได้ตำมแผนกำรเรียนที่ปรำกฏในหลักสูตรโดยพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอนตำม
ประสบกำรณ์ของแต่ละคนให้เหมำะสมกับรำยวิชำ รวมทั้งพิจำรณำผลกำร
ประเมินกำรสอนในภำคเรียนที่ผ่ำนมำที่ระดับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 3.50  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  

 
5.2-1 แบบส ำรวจผู้สอน

รำยวิชำภำคกำรเรียนที่ 
1-3/2560 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุม
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
กำรบริหำรโรงแรม ครั้ง
ที่1/2560 
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                หลักสูตรได้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมรำยวิชำและผู้สอนที่ก ำหนดไว้  
ตำมตำรำงสอนภำคเรียนที่  1/2560 ภำคเรียนที่  2/2560 และภำคเรียนที่ 
3/2560 
ภำคกำรเรียนที่ 1/2560 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีรำยวิชำที่รับผิดชอบสอนทั้งสิ้น 
26 รำยวิชำกระจำยไปแต่ชั้นปีของนักศึกษำ อำจำรย์ 1 คนรับผิดชอบสอนเฉลี่ย 
3-4 รำยวิชำ ในครึ่งภำคเรียนแรก แต่หลังจำกกำรสอบกลำงภำคของนักศึกษำ
แล้วเสร็จ โปรแกรมวิชำได้รับอำจำรย์ใหม่เข้ำปฏิบัติงำนเพ่ิมอีก 2 ท่ำน ได้แก่ 
อำจำรย์สุรัชนี  ยลธะศำสตร์ และอำจำรย์นคเรศ  อุดชะยำ ท ำให้วิชำสอนของ
อำจำรย์ในโปรแกรมเฉลี่ยลดลง อำจำรย์ 1 ท่ำนสอนประมำณ 2-3 รำยวิชำในครึ่ง
ภำคเรียนหลังนี้ 
         ภำคกำรเรียนที่ 2/2560  หลักสูตรได้จัดรำยวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นต้น ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 และรำยวิชำกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพในธุรกิจโรงแรมขั้นสูง ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 เหลือ
นักศึกษำคงค้ำงเรียนในภำคเรียนที่ 2 เฉพำะชั้นปีที่ 1 และ2 ท ำให้อำจำรย์มีภำระ
กำรสอนเฉลี่ยคนละ 1 รำยวิชำแต่หลำยหมู่เรียน ซึ่งกำรจัดภำระกำรสอนได้จัด
ตำมควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์และประสบกำรณ์ของอำจำรย์ เป็นข้อมูลในกำร
แบ่งรำยวิชำรับผิดชอบในภำคเรียนนี้ นอกจำกภำระงำนสอนในภำคเรียนนี้แล้ว
อำจำรย์ได้ใช้เวลำในกำรท ำงำนวิจัย เฉลี่ยคนละ 1 เรื่อง  
       ภำคเรียนที่  3/2560หลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักรำช 2558) ได้มีนักศึกษำที่เข้ำปีกำรศึกษำ 2559 หรือนักศึกษำชั้นปีที่ 2 
ออกเรียนรู้ภำคปฏิบัติในงำนโรงแรม 1เหลือนักศึกษำคงค้ำงเรียนในภำคเรียนที่ 3 
เฉพำะชั้นปีที่ 1 และ3 ท ำให้อำจำรย์มีภำระกำรสอนเฉลี่ยคนละ 1 รำยวิชำแต่
หลำยหมู่เรียน เนื่องจำกภำคเรียนที่ 3 เป็นกำรเรียนแบบทวิ คือ แต่ละหมู่เรียนจะ
เรียน 2 ครั้งใน 1 สัปดำห์ มหำวิทยำลัยก ำหนดให้อำจำรย์ 1 ท่ำนสอนได้ไม่เกิน 9 
หน่วยกิตในภำคเรียนนี้  และนักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 
รำยวิชำ โดยหลักสูตรให้ควำมส ำคัญกับอำจำรย์เก่ำที่เคยสอนรำยวิชำนั้นมำก่อน 
2-3 ครั้งจนมีควำมช ำนำญหรือมีผลงำนวิชำกำร เป็นผู้อำจำรย์สอน 
สรุป ในปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตรยังถือว่ำผ่ำนหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สำมำรถ
ก ำหนดอำจำรย์ผู้สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี 
2560 พบข้อบกพร่องในรำยวิชำรำยวิชำ HA2314 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
จัดกำรครัว เนื่องจำกเป็นวิชำปฏิบัติที่อำจำรย์ผู้สอนต้องมีประสบกำรณ์หรือ
เชี่ยวชำญงำนครัวเพ่ือถ่ำยทอดให้กับนักศึกษำ และห้องปฏิบัติงำนครัวที่ยังมี
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ปัญหำเรื่องกำรใช้งำนเนื่องจำกมีขนำดเล็กสำมำรถสอนได้ครั้งละไม่เกิน 10-15 
คน ส ำหรับแนวทำงแก้ไขคือ ให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำพัฒนำตนเองนี้ด้ำนนี้
ให้มำกที่สุดเนื่องจำกรำยวิชำนี้เป็นวิชำบังคับของหลักสูตร รวมถึงกำรท ำควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น โรงแรมหรือสถำนประกอบกำรร้ำนอำหำรที่ได้
มำตรฐำน เพือ่ให้นักศึกษำได้ออกไปเรียนรู้ในสถำนประกอบกำรจริง 
        ส ำหรับรำยวิชำที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำสอน ผู้สอนสำมำรถ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/ผู้มีประสบกำรณ์/ผู้ประกอบกำร/ผู้ประกอบวิชำชีพ
ด้ำนกำรโรงแรมและกำรบริกำรมำเป็นวิทยำกรวิทยำกรบรรยำยเพ่ิมเติม โดยใช้
เกณฑ์กำรเลือกอำจำรย์พิเศษ/วิทยำกรพิเศษของมหำวิทยำลัยและของส ำนักวิชำ 
ภำยใต้งบประมำณที่แต่ละรำยวิชำได้รับ พร้อมทั้งก ำหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้ำ
ไปเรียนรู้จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรสอนของวิทยำกร 
จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี 2560 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 60 นำที ส่วนกำรจัดรำยวิชำลงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำร จะใช้วิธีกำรพิจำรณำตำมลักษณะรำยวิชำ โดยส ำนักทะเบียนและ
กำรวัดผลเป็นผู้ด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจะเป็นไปตำม 
มคอ. 3 ชึ่งมีกำรกระจำยผลรับกำรเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตำมเอกสำร
มคอ.2 ที่ต้องจัดท ำให้เสร็จสิ้น 15 วันก่อนเปิดภำคเรียน 
 
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

5.2-2 รำยงำนกำรประชุม
ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2560 
ครั้งที่ 1 และ 1/2560 ครั้งที่ 
2 (กำรก ำกับ ติดตำม กำรส่ง
มคอ.3, มคอ.4 มคอ.5 
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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  
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตร ได้มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเข้ำกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำรจัดกิจกรรม
เสริมที่สอดคล้องให้กับนักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ โดยมีกระบวนกำรบูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้ด ำเนินกำรประชุมอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรในกำรก ำหนดแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย
กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่   

1.1 บูรณำกำรกับกำรวิจัยได้แก่ รำยวิชำ HA4201ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม ภำคเรียนที่1/2560 โดยมีกำรน ำหลักกำรกำรท ำวิจัยมำใช้ในกำร
ออกแบบกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่กำรน ำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมื่อนักศึกษำส ำเร็จภำคเรียนนักศึกษำจะมีงำนวิจัยกลุ่มคนละ 1 เรื่อง ตำม
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง 

1.2 กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม รำยวิชำ TR4207 กำรจัดโครงกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร ภำคเรียนที่ 1/2560ลักษณะกำรเรียน
กำรสอนตลอดทั้งภำคเรียนจะเป็นแบบบูรณำกำรกับชุมชน พ้ืนที่บ้ำนป่ำซำง
วิวัฒน์ โดยนักศึกษำแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่พูดคุย หำข้อมูลจำกชำวบ้ำน แล้วจึงน ำ
ประเด็นที่ได้มำพัฒนำออกแบบงำนบริกำรวิชำกำรให้แก่ชุมชน ตำมควำมต้องกำร
ของชุมชน โดยผลงำนที่ได้คือ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเพ่ิม

5.2-3มคอ.3 HA4201 
ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม 
รำยวิชำ TR4207 กำรจัด
โครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร
HA2314ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำรจัดกำครัว และ
รำยวิชำ TR2101 จิตวิทยำ
บริกำร 
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มูลค่ำจำกผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในชุมชน และกำรให้ควำมรู้ เมื่อสิ้นสุดภำคกำร
เรียนศึกษำนักศึกษำต้องน ำเสนอสรุปผลงำนของกลุ่มที่ให้คณำจำรย์และชำวบ้ำน
ได้รับทรำบ 

1.3 บูรณำกำรกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่รำยวิชำ TR2101 
จิตวิทยำบริกำร โดยกำรจัดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษำ กำรฟ้อนเล็บ 
ในงำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ ด้วยควำมควำมสมัครใจ และนักศึกษำทุกคนในชั้น
เรียนได้เข้ำร่วมในพิธีแห่เทียนเข้ำพรรษำที่จัดโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ใน
ส่วนของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้น ำเทียนไปถวำยที่วัดป่ำดอยพระบำท ต.บ้ำนดู่ 
อ.เมือง จ.เชียงรำย ในวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 

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

3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรเสนอแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ที่มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำร
ด ำเนินโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่ำนที่ประชุมของ
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

6. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือหำปัญหำและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
กำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในปีกำรศึกษำต่อไป 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ 3 4 4 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
 

• การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ี 5.3) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีระบบ มีกลไก  
- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน  
- มีกำรประเมินกระบวนกำร  
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   
- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 แนวทำงท่ีหลักสูตรใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำมีดังนี้ 
       1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจำรณำ มคอ.2,  
มคอ.3 และมคอ.5 ให้ สอดคล้องกัน  เพ่ือให้ นั กศึกษำได้ รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งแต่ละรำยวิชำกำรประเมิน
ผู้เรียนมีทั้งกำรทดสอบแบบอัตนัยและปรนัยเพ่ือวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจในทฤษฎี
และกำรสอบแบบปฏิบัติ เพ่ือวัดทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนจริง 
นอกเหนือจำกนั้นแล้วยังมีกำรสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือดูทักษะ
ของผู้เรียนรำยบุคคลและทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่มโดยรวมแล้วกำรประเมินของ
อำจำรย์ผู้สอนจะต้องเป็นไปตำมแผนกำรกระจำยควำมรับผิดชอบรำยวิชำ
(Curriculum Mapping)ที่ มคอ. 2 ก ำหนด  
        2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรตรวจสอบเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนโดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำน
วิธีกำรที่ ใช้ในกำรประเมินเกณฑ์กำรประเมินและผลกำรประเมินต่อ คณะ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพ่ือประเมินประสิทธิภำพของวิธีกำรประเมินผลให้
เป็นไปตำมที่หลักสูตรก ำหนดหรือตำมเกณฑ์ มคอ.2 รวมถึงร่วมกันวิเครำะห์ควำม

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

สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2560 

5.3-2 มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิด
สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2560 

5.3-3ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วย
กำรศึกษำชั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 

5.2-2 รำยงำนกำรประชุม
ประจ ำภำคเรียนที่ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ผิดปกติของผลประเมิน กำรกระจำยของเกรด กำรประเมินผลเป็นเกรดF และW 
เพ่ือสอบถำมถึงสำเหตุและแนวทำงแก้ไขจำกอำจำรย์ผู้สอน 
        3. จัดให้มีกำรด ำเนินกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ โดยจัดให้มีกำรด ำเนินกำร
ทวนสอบเพ่ือประเมินผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนโดยจัดท ำอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำ ละ 
1 ครั้ง  โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
3.1 หลักสูตรเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นกรรมกำรในกำรทวนสอบร่วมกับ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
3.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรด ำเนินประชุมเพ่ือคัดเลือกรำยวิชำที่จะด ำเนินกำร
ทวนสอบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในปี
กำรศึกษำ  
3.3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร สุ่มเลือกนักศึกษำในรำยวิชำที่ด ำเนินกำรทวนสอบ
เข้ำร่วมกิจกรรมทวนสอบ  
3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน 1 คน และคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร
ด ำเนินกำรทวนสอบ เพ่ือประเมินผลกำรเรียนรู้นักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ ที่เลือก
มำในกำรทวนสอบ 
3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน 1 คน และคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร
พิจำรณำและมีข้อเสนอแนะ  
3.6 สรุปผลกำรทวนสอบ  
3.7 อำจำรย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในรำยวิชำที่ทวนสอบน ำผลกำรพิจำรณำกำรทวน
สอบน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

2/2560 ครั้งที่ 2 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรประชุมร่วมกันเกี่ยวกับผลกำรเรียนของ
นักศึกษำแต่ละรำยวิชำทุกครั้งที่จบภำคเรียนโดยพิจำรณำตำมมคอ . 3 ที่อำจำรย์
จัดท ำและส่งไว้ที่โปรแกรมวิชำและส ำนักวิชำดังนั้นเนื้อหำสำระในมคอ .3 และ
มคอ .5 ต้องสอดคล้องกันจำกนั้นน ำผลกำรเรียนของแต่ละรำยวิชำ เสนอ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรเรียนของส ำนักวิชำ และมหำวิทยำลัยเมื่อได้รับ
กำรอนุมัติจึงประกำศให้ผู้เรียนผู้ปกครอง (ด ำเนินกำรโดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน)และอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องทรำบผลกำรเรียนของนักศึกษำที่ตนเองเป็นที่ปรึกษำทั้งนี้เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบในกำรให้ค ำปรึกษำกำรวำงแผนกำรเรียนแก่นักศึกษำที่เป็นที่
ปรึกษำส ำหรับกำรเลือกรำยวิชำที่จะลงทะเบียนในภำคเรียนถัดไป 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำร

 
 
มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิดสอน

ตลอดปีกำรศึกษำ 2560 
มคอ. 6รำยวิชำที่เปิดสอนปี

กำรศึกษำ 2560 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
เรียนรู้ของนักศึกษำ ดังนี้  
1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับ ติดตำมให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำมคอ .5 
และมคอ.6 ให้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
        2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำหนดให้ผู้สอนส่งตัวอย่ำงข้อสอบและ
เข้ำชี้แจงกำรตัดเกรดโดยเฉพำะรำยวิชำที่มีนักศึกษำได้เกรด A ทุกคนหรือเกรด D 
จ ำนวนมำกรวมถึงกำรพิจำรณำสัดส่วนกำรกระจำยคะแนนของนักศึกษำว่ำมี
ควำมผิดปกติหรือไม ่
        3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรก ำกับ ติดตำม กำรประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนตำม มคอ.5 และมคอ.6 แล้วจึงจัดท ำเอกสำร
ประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
        4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรร่วมกันประเมินเอกสำร มคอ.3 มคอ.4 
เทียบกับแผนกำรเรียนรู้ใน มคอ.2 ว่ำมีควำมสอดคล้องหรือไม่ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ แล้วจึงน ำมำตรวจสอบกับรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) และ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (มคอ.6) ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมที่วำงแผนหรือไม่ มี
ส่วนไหนที่สอนไม่ครบ หรือเพ่ิมเติมเนื้อหำระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
พร้อมทั้งตรวจสอบผลประเมินกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำต่ออำจำรย์ผู้สอน 
กำรกระจำยของเกรด ผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน ำไปพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนั้นๆ ต่อไป  
         5. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน มคอ.7 เสนอส ำนัก
วิชำ เพื่อด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง สนับสนุนงบประมำณ ตำมข้อ
ร้องขอของหลักสูตร 
         6. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกัน
พิจำรณำ มคอ.7 เพ่ือหำแนวทำงในกำรปรับ/พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำร
พิจำรณำอำจำรย์ผู้สอน กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ในหลักสูตร ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ แล้ว
มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงำนเพื่อก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร 
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 
มคอ.6 และมคอ.7) 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรหลักสูตรได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรดังนี้ 

 
 
5.3-2 มคอ. 5 รำยวิชำที่เปิด

สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
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   1. ผู้สอนก ำชับให้ผู้เรียนประเมินผลกำรสอนของตนเอง 
   2. ผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 
   3. ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรวิเครำะห์ผลกำรประเมินของผู้สอน
และนักศึกษำและพูดคุยหำรือกับผู้สอนเป็นรำยบุคคลส ำหรับผลประเมินที่ต่ ำกว่ำ 
3.50 
   4. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจัดท ำมคอ.7 วิเครำะห์ learning outcomes 
ของผู้เรียนเพ่ือใช้ในกำรจัดรำยวิชำหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรส ำหรับผลลัพธ์ที่ยัง
เห็นไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียน 
   5. ส ำนักวิชำ จัดท ำแบบส ำรวจประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
        จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินกำรตรวจ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตรด้วยกำรพิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของมคอ.1มคอ.2มคอ.3มคอ.4 มคอ 5 มคอ.6 และมคอ. 7 ก ำกับให้
ไปในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดวิชำชีพและมีกำร
ปรึกษำหำรือและพิจำรณำในส่วนของผลกำรประเมินที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร 
ร่วมกับผลกำรประเมินที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักวิชำอย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มีกำรน ำผล
มำใช้ ณ ปัจจุบัน โดยจะน ำไปปรับปรุงในปีกำรศึกษำต่อไป 
 

2560 
5.3-2 มคอ. 6 รำยวิชำที่เปิด

สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2560 

5.3-4 มคอ. 7 รำยวิชำที่เปิด
สอนตลอดปีกำรศึกษำ 
2560 

 
5.2-2 รำยงำนกำรประชุม

ประจ ำปีกำรศึกษำ 
1/2560 ครั้งที่ 1 และ 
1/2560 ครั้งที่ 2 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3 3 3 

 
 
 
 

• ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐานอ้างอิง 

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.2555 ได้รับควำมเห็นชอบจำก สกอ. และมีกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

✓  

 1.1-1 เอกสำร 
หลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรโรงแรม 
(หลักสูตรใหม่พ.ศ. 
2555)(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 1/2560, 2/2560 และ 3/2560 ก่อนเปิดภำคเรียน 

✓  

 5.3-1 เอกสำรมคอ.  
3 ปีกำรศึกษำ 
2560 ทุกรำยวิชำ 
5.3-1 เอกสำร มคอ.  
4 ปีกำรศึกษำ  
25560 ทุกรำยวิชำ 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรรวบรวม มคอ.5 / มคอ.6 ครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคเรียนที่ 
1/2560, 2/2560 และ 3/2560 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ

✓  

 5.3-1 เอกสำร 
มคอ.5 ปีกำรศึกษำ  
2560 ทุกรำยวิชำ 
5.3-2 เอกสำรมคอ.6 
ปีกำรศึกษำ 2560 ทุก
รำยวิชำ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ทุกรำยวิชำ 
 
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  
2560 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 
หลักสูตรด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ที่ก ำหนดภำคกำรศึกษำที ่1 ด ำเนินกำรทวนสอบทั้งสิน้ 7 รำยวิชำ
ดังนี ้
1. HA2304กำรจัดกำรภัตตำคำร 
2. HA4202กำรสัมมนำส ำหรับธรุกิจโรงแรม 
3. TR1101ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว 
4. HA2303กำรจัดกำรงำนแม่บำ้น 
5. HA4201 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับธุรกิจโรงแรม 
6. TR2515 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ 
กำรบริกำร 1 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ด ำเนนิกำรทวนสอบทัง้สิ้น 3 รำยวิชำ ดังนี้                          
1.TR2412ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร2                                                                                                              
2.HA2402ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 5 
3. TR1103เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำรท่องเทีย่ว กำร
โรงแรม และกำรบริกำร 
4. TR2516ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ 

✓  

 5.4 รำยงำนผลกำร 
ทวนสอบประจ ำป ี
กำรศึกษำ 2560 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

กำรบริกำร 2 
 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  
ผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรพัฒนำ/ปรบัปรุงกำรเรียนกำรสอนจำก มคอ.7 ปีกำรศึกษำ 2560 
ดังนี ้

กำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นักศึกษำได้คิด วิเครำะห์ ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ ซึ่งรำยวิชำนี้เป็นรำยวิชำ
ใหม่ร่วมกับกำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม รำยวิชำ TR4207 กำรจัด
โครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร ภำคเรียนที่ 
1/2560 ลักษณะกำรเรียนกำรสอนตลอดทั้งภำคเรียนจะเป็นแบบบูรณำ
กำรกับชุมชน พื้นที่บ้ำนป่ำซำงวิวัฒน์ โดยนักศึกษำแบ่งกลุ่มลงพื้นที่พูดคุย 
หำข้อมูลจำกชำวบ้ำน แล้วจึงน ำประเด็นที่ได้มำพัฒนำออกแบบงำน
บริกำรวิชำกำรให้แก่ชุมชน ตำมควำมต้องกำรของชุมชน โดยผลงำนที่ได้
คือ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเพิ่มมูลค่ำจำกผลิตภัณฑ์
เดิมที่มีอยู่ในชุมชน และกำรให้ควำมรู้ เมื่อสิ้นสุดภำคกำรเรียนศึกษำ
นักศึกษำต้องน ำเสนอสรุปผลงำนของกลุ่มที่ให้คณำจำรย์และชำวบ้ำน
ได้รับทรำบ 

 

✓   

5.3-1มคอ.3 รำยวิชำ 
TR4207 กำรจัด
โครงกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำร 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ประธำนหลักสูตร ปฐมนิเทศเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษำ แผนกำรเรียน 
รำยวิชำที่ต้องรับผิดชอบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

✓  

 รำยงำนกำรประชุม 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองทำงวชิำกำร/วิชำชีพ 
ดังนี ้

✓  

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

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

1. นำงสำวมนสิชำ   ซำวค ำ เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ เร่ืองกำรพัฒนำ
ผลงำนวชิำกำรเพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 3-4 ก.พ.61ณ โรงแรม
ทีคกำร์เด้น จ.เชียงรำย 

2. นำยบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับผู้สอน
ด้ำนกำรท่องเที่ยวและโรงแรมระหว่ำงวันที่ 23 มิ.ย. – 2 ก.ค. ณ โรงแรม
ดุสิตธำนี หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์ 
3.นำงณฐมน สังวำลย์ร่วมประชมุสัมมนำ เร่ืองกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร
เพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 3-4 ก.พ.61ณ โรงแรมทีคกำร์เด้น จ.
เชียงรำย 
4. นำงปริพรรน์  แก้วเนตรเข้ำร่วมวิพำกษ์และแสดงควำมคิดเห็นโครงกำร
จัดท ำและพัฒนำปรับปรุงมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว วนัที่ 4 ก.ค. 61 ณ ม.
รำชภัฏสวนสุนนัทำ 
5. นำงอรวรรณ  บุญพัฒน์เข้ำร่วมเข้ำร่วมอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำร
พัฒนำนักวิจัย” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 18)วันที่ 25-29 
มิ.ย.61 จ.เชียงรำย  
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ผลกำรด ำเนินงำน 
หลักสูตร ไม่มีบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนประจ ำหลักสูตร
เนื่องจำกนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยที่ให้หน่วยงำนจัดกำรศึกษำใช้ศักยภำพสำยสนับสนุนร่วมกัน
ระหว่ำงหลักสูตรและสำขำวิชำทั้งส ำนักวิชำ โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนทุก
คนสังกัดส ำนักงำนคณบดี 

 

- 

ไม่ประเมินเนื่องจำกไม่
มีบุคลำกรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิต
ใหม่ มีควำมพึงพอใจในระดับดี 4.43 
ข้อเสนอแนะในเร่ืองกำรสอนปฏิบัติ มำกกว่ำทฤษฏีกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร และต้องกำรให้มีปฏิบัติกำรเก่ียวกับวิชำชีทำงดำ้นกำรโรงแรม
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเนื้อหำในรำยวิชำมำกยิ่งขึ้น ต้องกำรมี

√  ควำมพึงพอใจของผล
นักศึกษำปีสดุท้ำย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภำพหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หนังสือเรียนพร้อมเอกสำรในกำรเรียนทุกรำยวิชำ พร้อมกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรสอนเนื้อหำในรำยวชิำที่เรียน พร้อมทั้งสถำนที่กำรเรียนและสิง่
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนในกำรเรียน เชน่ อุปกรณ์ในกำรเรียน ระบบ
อินเตอร์เน็ท เป็นต้น 
 
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่อยู่ในระดับดี
มำก ผลรวมอยู่ที่ 4.3 
 

√  ผลควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ 10   
จ ำนวนตัวบง่ชี้ทีด่ ำเนนิกำรผำ่นเฉพำะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100   
จ ำนวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด ำเนนิกำรผ่ำน 10   

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้ 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 ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
HA2304 กำรจัดกำร
ภัตตำคำร (AB) 

1/2560 F มี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA2201 กำรด ำเนินงำน
และกำรจัดกำรโรงแรม 
(AA,AB) 

 M มี ขำดสอบปลำยภำค  

HA3204 กำรสร้ำงคณุค่ำ
ให้ตรำสินค้ำส ำหรับธุรกจิ
โรงแรม (AA) 

 F มี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA2310 กำรจัดกำร
คุณภำพบริกำรส ำหรับ
ธุรกิจโรงแรม 

 F มี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA3206 กำรจัดกำร
นวัตกรรมส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม 

 F มี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA4202 กำรสัมมนำ
ทำงด้ำนธุรกิจโรงแรม 

 F มี ไม่เข้ำช้ันเรียน  

HA2302 กำรจัดกำรงำน
บริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

2/2560 F 
M 
I 

มี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
ขำดสอบปลำยภำค 
ส่งงำนไม่ครบ 

 

HA3206 กำรจัดกำร
นวัตกรรมส ำหรับธุรกิจ
โรงแรม 

 F 
W 

มี ไม่เข้ำช้ันเรียน 
ยกเลิกรำยวิชำ 

 

HA2317 กำรจัดกำรที่พัก
แรมที่มีลักษณะเฉพำะ 

 M 
F 

มี ขำดสอบปลำยภำค 
ไม่เข้ำช้ันเรียน 

 

HA4601 กำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพใน
ธุรกิจโรงแรมขั้นต้น 

 I มี ส่งงำนไม่ครบ  
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่

ด าเนินการ 

HA2308กำรจัดกำรคำสิโน  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2309 กำรจัดกำรสโมสร  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA2312กำรจัดกำรโลจิสติกส์ส ำหรับธุรกิจโรงแรม  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1503ภำษำเยอรมันเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

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  
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HA1518ภำษำมลำยูเบื้องตน้ส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1519ภำษำอำหรับเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม 1  รำยวิชำเฉพำะเลือก  

HA1520ภำษำอำหรับเบื้องต้นส ำหรับบุคลำกรในงำนโรงแรม2    รำยวิชำเฉพำะเลือก  

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
HA3203 กำรตลำด
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 √  มีกำรบรรยำยจำกผู้ประกอบกำรด้ำน
กำรตลำดมำกข้ึน โดยเฉพำะสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน กำรแก้ไขปัญหำและเทคนิค
ทำงกำรตลำดที่ใช้ของผู้ประกอบกำร 

HA2310 กำรจัดกำร
คุณภำพกำรบริกำร
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 √  ควรให้มีกำรอนุมัติงบประมำณในกำรน ำ
นักศึกษำไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่หรือ
เชิญวิทยำกรมำบรรยำยเกี่ยวกับกำรจัดกำร
คุณภำพกำรบริกำรเพ่ือกำรเพ่ิมพูนควำมรู้
และเพ่ิมวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรบริกำร
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

HA3204 กำรสร้ำง
คุณค่ำให้ตรำสินค้ำ
ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

1/2560 √  นักศึกษำไม่สำมำรถวิเครำะห์ในหลำยแง่มุม
โดยเฉพำะกำรน ำแนวคิดหรือทฤษฎีมำ
เชื่อมโยงกับงำนที่ได้รับมอบหมำยและได้

ไม่มี 
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คัดลอกงำนจำกอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีกำรคิด 
วิเครำะห์ แยกแยะและประมวลผล ดังนั้น 
อำจำรย์ผู้สอนต้องอธิบำยและยกตัวอย่ำง
จำกสถำนกำรณ์ใกล้ตัวและปัจจุบันให้
นักศึกษำเข้ำใจและคิดวิเครำะห์ข้อมูลที่
นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำแล้วมำเชื่อมโยงกับ
แนวคิดหรือทฤษฎีจำกบทเรียนได้อย่ำง
ถูกต้อง 

HA2304 กำรจัดกำร
ภัตตำคำร 

1/2560 √  นักศึกษำไม่สำมำรถวิเครำะห์ในหลำยแง่มุม
โดยเฉพำะกำรน ำแนวคิดกำรออกแบบใน
ส่วนของร้ำนอำหำร ภัตตำคำร หรือกำร
เชื่อมโยงงำนที่ได้รับมอบหมำยและมักจะ
ลอกงำนมำส่งโดยไม่กำรคิดวิเครำะห์ 
สร้ำงสรรค์ ดังนั้นอำจำรย์ผู้สอนต้อง
ยกตัวอย่ำง และแนะน ำแหล่งข้อมูลให้
นักศึกษำ 
 

TR4206 กำรสัมมนำ
ทำงด้ำนกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยวกำร
โรงแรมและกำรบริกำร 

1/2560 √  นักศึกษำไม่สำมำรถวิเครำะห์ในหลำยแง่มุม
โดยเฉพำะกำรน ำแนวคิดหรือทฤษฎีมำ
เชื่อมโยงกับงำนที่ได้รับมอบหมำยและได้
คัดลอกงำนจำกอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีกำรคิด 
วิเครำะห์ แยกแยะและประมวลผล ดังนั้น 
อำจำรย์ผู้สอนต้องอธิบำยและยกตัวอย่ำง
จำกสถำนกำรณ์ใกล้ตัวและปัจจุบันให้
นักศึกษำเข้ำใจและคิดวิเครำะห์ข้อมูลที่
นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำแล้วมำเชื่อมโยงกับ
แนวคิดหรือทฤษฎีจำกบทเรียนได้อย่ำง
ถูกต้อง 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจำรณำผลจำกกำร

ประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวมในปี กำรศึกษำ 2560 ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่คงขำดทักษะด้ำน

กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศโดยเฉพำะภำษำอังกฤษ กำรใช้เทคโนโลยี กำรวิเครำะห์ข้อมูลรวมทั้งขำดทักษะกำรบูรณำ

กำรควำมรู้แนวคิด ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติหรือกำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ดังนั้น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ

จะต้องเพ่ิมเติมเทคนิคในกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจ และกระตุ้นให้นักศึกษำเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในห้องเรียน

ให้มำกที่สุด ฝึกฝนทักษะที่จ ำเป็นเพ่ิมมำกข้ึน โดยที่ประชุมมีควำมเห็นตรงกันคือ กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ

จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนใน คือ ศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ให้สำมำรถโต้ตอบสื่อสำรได้ 

และมีศักยภำพด้ำนกำรเทคโนโลยีและสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนและกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

รวมถึงกำรบูรณำกำรศำสตร์สำมำรถคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจได้ นอกจำกนั้น ในส่วนของอำจำรย์ผู้สอนทุกคนควร

ได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงวิธีกำรสอนให้

ทันสมัยและตรงกับกำรจัดกำรศึกษำในทศวรรษที่ 21 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม    นั กศึ กษ ำมี ค วำม เข้ ำ ใจ ใน เรื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรม และอำจำรย์เป็น
แบบอย่ำงที่ดี ในเรื่องระเบียบ วินัย 
และกำร เคำรพ สิ ท ธิ์  ร วมทั้ ง ให้ มี
จรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ   
 

นักศึกษำส่วนใหญ่มีควำม
เข้ ำ ใ จ เ รื่ อ ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ รรม  โด ยอำจำรย์
ผู้สอนได้สอดแทรกระหว่ำง
กำรเรียนกำรสอน สำมำรถ
ท ำ งำน เป็ น ที ม ได้  แ ล ะ
นั ก ศึ ก ษ ำ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม
ระเบียบ ของส ำนักวิชำแต่
นักศึกษำบำงรำยที่แต่งกำย
ไม่เรียบและไม่ตรงเวลำจะมี
กำรตักเตือนและหักคะแนน
จิตพิสัย 

ควำมรู้ กำรเน้นให้เข้ำใจหลักกำรและทักษะ
ในทำงปฏิบัติที่ส ำคัญ กำรวิเครำะห์

นักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำร
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

และกำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ใน
สำขำที่เรียน  
 

สอนแต่ขำดกำรวิเครำะห์
องค์ควำมรู้ของเนื้อหำรำย
วิชำกำรดังนั้นจึงควรให้
นักศึกษำฝึกกำรวิเครำะห์
และกำรประยุกต์ใช้
ประโยชน์จำกควำมรู้ 
รวมถึงกำรฝึกทักษะในทำง
ปฏิบัติบ่อยๆ เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับนักศึกษำ 

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

ทักษะทำงปัญญำนักศึกษำ 
ต้องมีกำรฝึกฝนตนเองโดย
เริ่มจำกกำรคิดท่ีเป็นระบบ 
ใช้ดุลยพินิจหรือ
วิจำรณญำณในกำรปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเช่นกำร
น ำเสนองำน กำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ เป็นต้น รวมถึง
กำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำ
ตำมท่ีนักศึกษำร้องขอ เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษำสำมำรถ
พัฒนำตนเองและเตรียม
ควำมพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพและ
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

นักศึกษำสำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้ ขำดแต่
ประสิทธิภำพของกำรแบ่งหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบไม่ชัดเจน ท ำให้
บำงครั้งกำรท ำงำนกระจุกแค่บำงคนใน
กลุ่ม 

อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ
สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำน
ร่วมกันของนักศึกษำ  ให้
ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ
และค ำแนะน ำเพ่ือให้
นักศึกษำพัฒนำตนเองและ
มีทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมที่
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ดียิ่งขึ้น  
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มีกำรมอบหมำยให้นักศึกษำใช้
เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองจำก Website, e-learning แต่
นักศึกษำบำงคนคัดลอกงำนจำก
อินเตอร์เน็ตส่ง ไม่มีกำรอ้ำงอิง
แหล่งที่มำของข้อมูลและกำรวิเครำะห์
เรียบเรียงเนื้อหำ 

แนะน ำวิธีกำรเขียนอ้ำงอิง 
กำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือ
น ำเสนอรำยงำน พร้อมทั้ง
วิธีกำรพูดเชิงวิชำกำรเพ่ือ
กำรน ำเสนอผลงำน 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กำรปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  ✓มี  ❑ ไม่มี 

จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ …………1……………. จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ ……1…………… 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ เร่ือง
กำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร
เพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 3-4 ก.พ.61 ณ 
โรงแรมทีคกำร์เด้น จ.
เชียงรำย 

3  ทรำบระเบียบ วิธีกำร และขั้นตอนในกำรท ำผลงำน
วิชำกำรและขอต ำแหน่งวชิำกำร อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิยังให้
ข้อคิดเห็นแก่งำนของอำจำรย์แต่ละทำ่นเพื่อปรับปรุง 

เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพนักวิจัยด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร ในวันที่ 16 
มิถุนำยน 2561 ณ ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ม.รำชภัฏ
เชียงรำย 

3  วิทยำกรให้ข้อแนะน ำที่เปน็ประโยชนส์ ำหรับกำรเขียน
บทควำมวิจยั บทควำมวิชำกำร และงำนวิชำกำรอ่ืน ซึ่งให้
อำจำรย์ที่เข้ำร่วมน ำงำนของตนเองมำและปรับเพื่อ
น ำไปใชไ้ด้ทนัท ี
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เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรบริหำร
หลักสูตรสู่ควำมเป็นเลิศ 
วันที่ 16-17 มิ.ย. 61 ณ 
โรงแรมเชียงรำยแกรนด์รูม 
จ.เชียงรำย 

2  เข้ำใจหลักกำรที่ถูกต้องในกำรปรับปรุงและพฒันำ
หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558 และ
กำรเสำะหำเนื้อหำรำยวชิำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำด นักศึกษำจบแล้วมงีำนท ำ 

เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ
ข้อเสนองำนวิจัยเชิงพื้นที่
ระดับคณะ/ส ำนักวิชำ 
โครงกำรวิจัยตำมนโยบำย 
“หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่ง
นวัตกรรม”  ในวันที่ 15-16 
ก.พ. 61 ณ 

3  รับฟังข้อคิดเห็นจำกคณะกรรมและผู้ทรงคุณวฒุิ เพื่อปรับ
โครงร่ำงงำนวิจัยและขอทุนสนบัสนนุวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงรำย 

เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรดำ้น
วิชำกำรและวิชำชีพ 

5  อำจำรย์ในหลักสูตรได้เพิ่มพนูควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร  
 

การบริหารหลักสูตร 

 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

งบประมำณสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมในรำยวิชำไม่เพียงพอ 

ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมในรำยวิชำให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ได้ 

ประชุมวำงแผนกำรสนับสุนน
งบประมำณในรำยวิชำโดยมีกำรบูร
ณำกำรรำยวิชำที่สอนในภำคเรียน
เดียวกัน  

เรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติกำร และโปรแกรม
ประยุกต์เฉพำะด้ำน 
(Application Software) ที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนกำร
สอนไม่เพียงพอ ขำดควำม
ทันสมัยบำงส่วนท ำให้ขำด
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในบำงรำยวิชำ 

ท ำให้กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติไม่
สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ นักศึกษำขำด
สถำนที/่อุปกรณ์ส ำหรับฝึกปฏิบัติกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
ควรเสนอรำยกำรอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้กับส ำนักวิชำ เพื่อ
รวบรวมและน ำเสนอต่อ
มหำวิทยำลัย เพ่ือจัดสรร
งบประมำณในกำรจัดหำตำมล ำดับ 

 

 

 

• สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
- มีระบบ มีกลไก  
- มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน  
- มีกำรประเมินกระบวนกำร  
- มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน   
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- มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 9 คน มีส่วนร่วมในกำรส ำรวจครุภัณฑ์กำรจัดหำสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอนเสนอ
ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ไปยังประธำนโปรแกรมวิชำและส ำนักวิชำ
เพ่ือพิจำรณำท ำข้อเสนอขอครุภัณฑ์ต่อมหำวิทยำลัย ซึ่ งขั้นตอนปกติที่
ด ำเนินกำรมีดังต่อไปนี้ 
           1.ส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
           2. ให้ข้อมูลและจัดท ำรำยกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
           3. วิเครำะห์จัดล ำดับกำรพัฒนำและกำรจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนกำร
เรียนรู้ 
         4. เขียนค ำของบประมำณประจ ำปี 
         5. จัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำ มคอ.3 
         6. ก ำกับดูแลกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ 
         7. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
         8. วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 

 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรบริหำรโรงแรม ไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำโดยตรง ทั้งนี้มหำวิทยำลัย
ได้จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักวิชำด ำเนินกำรจัดหำ ปรับปรุงและพัฒนำส ำหรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับทุกหลักสูตรและสำขำวิชำ โดยรำยกำรต่ำงๆ ที่
ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดหำและเพ่ิมเติมขึ้น มีดังต่อไปนี้ 

6.1-1 ภำพถ่ำยสิ่งสนับสนุนกำร
เรี ย น รู้ ข อ ง ส ำ นั ก ฯ  แ ล ะ
หลักสูตร 
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         1. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ปทท. 3 จัดเตรียมเครื่องพิวเตอร์ครบชุด
ไว้บริกำรนักศึกษำที่บริเวณห้องชั้น 1 อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 20 
ชุด และคอมพิวเตอร์แบบวำงตัก (Computer notebook) อีก จ ำนวน 30 ชุด 
(คอมพิวเตอร์แบบวำงตัก นักศึกษำใช้ส ำหรับกำรเรียนรำยวิชำที่มีกำรฝึก
ปฏิบัติกำรประยุกต์เฉพำะด้ำน) โดยในพ้ืนที่บริกำรมีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี พร้อม
เครื่องปรับอำกำศ เพ่ือให้มีบรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ 
        2. ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัย (Open access learning) จัดมุมหนังสือหรือ
ห้องสมุดเฉพำะทำงขนำดย่อมไว้ข้ำงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 1อำคำร
ส ำนั ก วิ ช ำกำรท่ อ งเที่ ย ว  มี ก ำรจั ด โต๊ ะ  10  ตั ว  เก้ ำ อ้ี  40  ตั ว  พ ร้อม
เครือ่งปรับอำกำศ เพ่ือให้มีบรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ 
         3. อำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว อำคำร 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน 
ห้องท ำงำนส ำหรับอำจำรย์และฝ่ำยบริหำร ห้องรับรองผู้มำติดต่อรำชกำร 
ห้องพักผ่อนส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร และห้องส ำนักงำนคณบดีโดยอำคำร
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ดังนี้ 
                3 .1 ชั้ น  1 ประกอบด้ วย  ห้ องส ำนั กงำน  ห้ องรองคณ บดี 
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 
          4. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรส ำนักวิชำกำร
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ท่องเที่ยวและอำคำรหลังเก่ำเพ่ือให้มีบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์และบุคลำกร อำทิ กำรปรับพ้ืนที่ให้มี
ลำนจอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ กำรปรับพ้ืนที่ลำนอเนกประสงค์เป็นที่นั่ง
พักผ่อนของนักศึกษำและจัดกิจกรรมนักศึกษำ 
          5. ส ำนักวิชำด ำเนินกำรขยำยจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย (WIFI) 
ทั่วทั้งส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและ
เข้ำถึงระบบสำรสนเทศของอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้มำติดต่อรำชกำรและนักศึกษำ
ทุกคน 
          6. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดซื้อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมส ำหรับ
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงด้ำนกำรบริหำรโรงแรม อำทิ 
อุปกรณ์ในกำรจัดดอกไม้ เช่น ดอกไม้ปลอม ใบไม้ปลอม แจกันเซรำมิก แจกัน
แก้ว  มีด กรรไกร  ริบบิ้น โอเอซิสเปียกและแห้ง เป็นต้น  
         7. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดซื้อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วน
ของรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม อำทิ ตู้แช่ไวน์ เตำแก๊ส เครื่องใช้บนโต๊ะ
อำหำร อุปกรณ์ในกำรผสมเหล้ำ เครื่องชงกำแฟและอุปกรณ์กำรชงกำแฟ เป็น
ต้น  
          8. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงและจัดซื้อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ และ
ติดตั้งสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วนของรำยวิชำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรครัว เช่น สร้ำงและต่อเติมอำคำรด้ำนหลังของอำคำรหลังเก่ำ และ
ติดตั้งอุปกรณ์ครัว เช่น เคำเตอร์ครัว เครื่องดูดระบำยอำกำศ โต๊ะเตรียมอำหำร 
เป็นต้น 
          9. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดซื้อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วน
ของรำยวิชำกำรจัดกำรงำนแม่บ้ำน เช่น เตียงพร้อมที่นอนขนำด 3.5 ฟุต ที่
สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ จ ำนวน 5 หลังผ้ำปูที่นอน ผ้ำนวม หมอน ผ้ำรองกันเปื้อน 
ผ้ำขนหนูขนำดต่ำงๆ และผ้ำคลุมกันฝุ่นที่นอนและเตียงเป็นต้น 
          10. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุมอำจำรย์ ชั้น 3 อำคำร
หลังเก่ำ เป็นห้องปฏิบัติกำรงำนห้องพัก มี 20 ที่นั่ง และห้องพักอำจำรย์ พร้อม
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่อง
เสียง เครื่องปรับอำกำศเตียงพร้อมที่นอนขนำด 3.5 ฟุต ที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ 
จ ำนวน 5 หลัง ผ้ำปูที่นอน ผ้ำนวม หมอน ผ้ำรองกันเปื้อน และผ้ำขนหนูขนำด
ต่ำงๆ 
          11. ส ำนักวิชำได้จัดเตรียมรถปฏิบัติกำรกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
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เคลื่อนที่ส ำนักวิชำกำรท่อเงที่ยว เพ่ือให้นักศึกษำใช้ฝึกทักษะวิชำชีพด้ำน
เครื่องดื่ม 
          12. ส ำนั กวิชำได้จัด เตรียมชุดโต๊ะและเก้ำ อ้ีสแตนเลส ส ำหรับ
ห้องปฏิบัติกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ห้อง ปทท. 2  ซึ่งสำมำรถรองรับนักศึกษำ
ได้สูงสุดถึง 40 คน 
          13. ส ำนักวิชำได้จัดห้อง ปทท.1  รองรับนักศึกษำได้ 50 ที่นั่ง เพื่อควำม
ไม่แออัด และควำมสะดวกในกำรนั่งเรียนควำมสะดวกในกำรเข้ำออกที่นั่งของ
นักศึกษำ  
           14. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรจัดสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ระหว่ำง
อำคำรหลังเก่ำกับอำคำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอ้ี จ ำนวน 20 
ที่นั่ง และพัดลม ส ำหรับให้นักศึกษำนั่งอ่ำนหนังสือ พบปะพูดคุย ท ำกิจกรรม
ต่ำงๆ เป็นต้น 
           15. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงข่วงกิจกรรม ด้ำนหน้ำอำคำรหลัง
เก่ำ โดยกำรตัดแต่งต้นไม้ หญ้ำ เพ่ือให้ดูสะอำดเรียบร้อย 
           16.. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องพักอำจำรย์ด้ำนหลังห้อง    
ปทท. 1 อำคำรหลังเก่ำ เป็นห้องโมสรนักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้ประชุม 
ปรึกษำ พูดคุยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ  
           17. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องส ำนักงำนอำคำรหลังเก่ำเป็น
ห้องเก็บครุภัณฑ์กำรสอนด้ำนกำรจัดโต๊ะอำหำร เช่น ผ้ำปูโต๊ะขนำดต่ำงๆ 
           18. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรตีเส้นสีขำว ส ำหรับจอดรถยนต์และ
จักรยำนยนต์ของคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และผู้มำติดต่อรำชกำร 
           19. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงศูนย์บ่มเพำะโปรแกรมวิชำกำร
บริหำรโรงแรมให้มีสภำพที่ดีขึ้น เพ่ือให้นักศึกษำได้เข้ำมำศึกษำเรียนรู้กำรท ำ
ธุรกิจเบื้องต้น 
          20. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรสร้ำงห้องเก็บของ ตรงข้ำมห้องสโมสร
นักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำมีห้องเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรมของ
ส ำนักวิชำและของมหำวิทยำลัย 
          21. ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องพักอำจำรย์ ชั้น 2 อำคำรหลัง
เก่ำ เป็นห้องฝึกปฏิบัติกำรจัดโต๊ะอำหำร (ห้องเล็ก) และห้องประชุมอำจำรย์ของ
ส ำนักวิชำ (ห้องใหญ่)  
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ  
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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  
ผลส ำรวจสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ที่ด ำเนินกำรกับนักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำร
โรงแรม และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำมำรถจ ำแนกได้ดังต่อไปนี้ 
          1. ด้ำนทรัพยำกร พบว่ำมีทรัพยำกรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำทิ 
เอกสำร ต ำรำ หนังสือ และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมำะสม และเอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้เอกสำร ต ำรำ และเอกสำรทำงด้ำนกำรบริหำรโรงแรมมีน้อย ทั้งนี้
เป็นเหตุมำจำกนักศึกษำและอำจำรย์พิจำรณำเฉพำะหนังสือ ต ำรำ และเอกสำร
ที่มีบริกำรที่ห้องบริกำรสำรสนเทศเฉพำะทำงที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ไม่ได้รวมถึงหนังสือ ต ำรำ และเอกสำรประกอบกำรสอนที่มีบริกำรที่
ส ำนักวิทยบริกำร (หอสมุดกลำง) 
          2. ด้ำนอำคำร มีอำคำร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่เพียงพอ เหมำะสม 
พร้อมต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
          3. ด้ำนบริกำรอินเตอร์เน็ต มีกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรสืบค้น อำจำรย์และนักศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงและพัฒนำบริกำรอินเตอร์เน็ตตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้
ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่ำงประสิทธิภำพ โดยปัจจุบันมีบริกำรอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบอำคำรส ำนักวิชำ 
         4. ด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนที่ส ำหรับฝึกปฏิบัติท ำกิจกรรมรำยวิชำกำรบริหำร
โรงแรม เช่น รำยวิชำกำรจัดกำรงำนแม่บ้ำน รำยวิชำกำรจัดเลี้ยง รำยวิชำ
อำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
        5. ด้ำนสภำพแวดล้อม มีกำรดูแล รักษำสภำพแวดล้อม และทรัพยำกรที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำจำรย์และนักศึกษำเห็นว่ำ ส ำนักมี
สภำพร่มรื่น มีกำรจัดตกแต่งประดับไม้ดอกและมีพ้ืนสีเขียวมำกขึ้น สถำนที่จอด
รถยนต์ รถจักรยำนยนต์มีน้อย ไม่ค่อยมีบ ำรุงรักษำอำคำรเท่ำที่ควร แต่ปัจจุบัน
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นี้ดีขึ้น มีกำรตีเส้นส ำหรับจอดรถจักรยำนยนต์และรถยนต์เพ่ือควำมเป็นระเบียบ 
มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้ใบหญ้ำ และซ่อมแซมซุ้มหกเหลี่ยมหน้ำส ำนักวิชำฯ เป็น
ต้น 
        6. ด้ำนกำรจัดพ้ืนที่ มีกำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้ท ำงำน
ร่วมกัน หรือให้ค ำปรึกษำ ส ำนักวิชำฯ มีพ้ืนที่ส ำหรับอำจำรย์และนักศึกษำได้
ท ำงำนร่วมกัน หลักสูตรพยำยำมหำพ้ืนที่ท ำกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น อำคำรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
        7. 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 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 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
หน่วยงำนภำยในเช่นภำควิชำคหกร
รมและผู้ประกอบกำรภำยนอกท่ีมี
ธุรกิจเฉพำะทำงเพ่ือให้นักศึกษำได้
ฝึกปฏิบัติ 

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 รบ รรย ำย ใน รำย วิ ช ำที่
เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ รวมทั้งมีกำร
มอบรำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นให้แก่บุคคล
ที่ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 2 สิงหาคม 2560 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. หำจุดเด่นของหลักสูตรเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่ช่วย
พัฒนำท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของรำชภัฏ 
2. ออกแบบหลักสูตรที่เอ้ือแก่นักศึกษำท่ีท ำงำนระหว่ำง
เรียนในบำงรำยวิชำหรือปรับโครงกำรหรือกิจกรรมที่เอ้ือ
แก่นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำว 
3. ปรับหลักสูตรให้เน้นกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
 
 

1. หลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2558) นี้ ได้เพ่ิมรำยวิชำ TR4207 กำรจัดกำร
โครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร เป็นรำยวิชำที่นักศึกษำจะได้น ำควำมรู้ทั้ง 4 ปี 
มำบูรณำกำรและถ่ำยทอดให้แก่ชุมชน โดยในปี
กำรศึกษำ 2560 ที่ผ่ำนมำนักศึกษำในรำยวิชำดังกล่ำว
ได้ลงพื้นที่บ้ำนป่ำซำวิวัฒน์ ต.นำงแล อ.เมือง จ.
เชียงรำย ซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่ม.รำชภัฏเชียงรำย ดูแล
งำนบริกำรวิชำกำรโดยนักศึกษำได้ท ำกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนโดยใช้ศำสตร์ที่ได้เรียนมำก่อประโยชน์ให้แก่
ชุมชน 
2. กำรออกแบบหลักสูตรที่เอ้ือแก่นักศึกษำที่ท ำงำน
ระหว่ำงเรียนในบำงรำยวิชำหรือปรับโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่เอ้ือแก่นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวนั้น และกำร
เน้นเป็นหลักสูตรปฏิบัติคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร
เห็นว่ำจะกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปจะมีกำรลด
หน่วยกิตจำกเดิม 142 หน่วยกิต ให้เหลือ 126 หน่วย
กิต ตำม มอค.1 เพื่อให้นักศึกษำได้มีเวลำฝึกปฏิบัติ
และท ำกิจกรรมนอกเวลำเรียนมำกขึ้น 
 
 
 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรท ำกิจกรรมในชั้นเรียนและกำรลงมือปฏิบัติให้มำกขึ้น และใช้
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ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนมำกขึ้นรวมถึงกำรน ำเสนองำนเป็นภำษำอังกฤษและกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกรวมถึงกำรสร้ำงเครอืข่ำยทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
 
 

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
แสดงออก กำรถึงกำรวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
เพ่ิมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถที่สำมำรถฝึกทักษะกำรแสดงออกเพ่ือเสริมสำร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนจริง 
อำทิเช่น กิจกรรมเสริมภำษำอังกฤษ กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำศึกษำหำควำมรู้นอกชั้นเรียนควบคู่กับกำรเรียน
ในชั้นเรียน เป็นต้น 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพือ่พัฒนาหลักสูตร  

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

1.โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับนักศึกษำ
รหัส 60 

ภำคเรียนที่ 1/2560 คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับนักศึกษำรหัส 60 พบว่ำ นักศึกษำมี
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมใหม่และระบบกำรเรียนใหม่ 
อีกท้ังนักศึกษำยังมีควำมเข้ำในใจในบทบำท
ของตนเองต่อกำรเรียนตำมหลักสูตร  

2.โครงกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของนักศึกษำ
ต่อหลักสูตร และสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ 3/2560 คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

      โดยข้อเสนอแนะในเรื่องกำรสอน
ปฏิบัติ มำกกว่ำทฤษฏีกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร และต้องกำรให้มีปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับวิชำชีทำงด้ำนกำรโรงแรมเพ่ือให้
นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเนื้อหำในรำยวิชำมำก
ยิ่งขึ้น ต้องกำรมีหนังสือเรียนพร้อมเอกสำร
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ในกำรเรียนทุกรำยวิชำ พร้อมกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรสอนเนื้อหำในรำยวิชำที่
เรียน พร้อมทั้งสถำนที่กำรเรียนและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนในกำรเรียน เช่น 
อุปกรณ์ในกำรเรียน ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น
ต้น 
 

3.โครงกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของอำจำรย์ต่อ
กำรบริหำรหลักสูตร 
กำรพัฒนำอำจำรย์ และ
กำรพัฒนำหลักสูตร 

ภำคเรียนที่ 3/2560 คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรโรงแรมได้ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำร
หลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำ 2558 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน
ระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.25 ในปี
กำรศึกษำ 2559พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน
ระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.30และในปี
กำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจใน
ระดับพอใช้ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.35 

ส ำหรับข้อร้องเรียนของอำจำรย์ต่อ
กำรบ ริห ำรหลั กสู ต รและกำรจั ดก ำร
หลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2560พบว่ำกำร
จัดหำแหล่งฝึกทักษะวิชำชีพ พร้อมทั้ ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตรงตำมควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร ทั้งนี้ กำรจัดกำรกับ
ข้อร้องเรียน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ได้เสนอต่อส ำนักวิชำทรำบเพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรปรับปรุงในปีกำรศึกษำและ
ปีงบประมำณต่อไป 
 

4.โครงกำรส่งเสริมกำร
ท ำเอกสำรเพ่ือขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำคเรียนที่ 3/2560 คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรได้สนับสนุนให้อำจำรย์ท ำต ำแหน่ง
วิชำกำรโดยเข้ำร่วมประชุมสัมมนำเรื่อง กำร
พัฒนำคุณภำพผลงำนวิชำกำรเพื่อก้ำวสู่
ต ำแหน่งวิชำกำร ในวันที่ 3-4 ก.พ. 61 ณ 
ห้องประชุมดอกปีป โพธ์วดล รีสอร์ท แอนด์
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สปำ จ.เชียงรำย ซึ่งจัดโดยกองบริหำรงำน
บุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

5.โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดท ำผลงำนวิจัยและ
กำรเผยแพร่บทควำม 

ภำคเรียนที่ 3/2560 คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรได้สนับสนุนให้อำจำรย์จัดท ำ
ผลงำนวิจัยและกำรเผยแพร่บทควำมโดย
เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักวิจัยด้ำน
กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร 
ในวันที่ 16 มิ.ย. 61 ณ ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
และสนับให้อำจำรย์ขอทุนน ำเสนอบทควำม
วิจัยทั้งเวทีในประเทศและต่ำงประเทศ และ
ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำร  

6.โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำด้ำน
วิชำชีพ (สร้ำงงำน) 

ภำคเรียนที่ 3/2560 คณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรได้จัดกิจกรรมพัฒนำควำมเป็นเลิศ
กำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์ตำมนโยบำย
รัฐบำล โดยจัดกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะขั้น
พ้ืนฐำนในกำรบริกำรลูกค้ำและผู้ใช้บริกำร 
เมื่อวันที่ 25-27 เม.ย. 61   และกิจกรรม
กำรเป็นนักสร้ำงเครื่องดื่มเม่ือวันที่ 24-26 
พ.ค.61 ให้แก่นักศึกษำหลักสูตรกำรบริหำร
โรงแรม 

 

 

 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 

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

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

คุณสมบัติบุ คลำกรวิชำชีพท่องเที่ ยวอำเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 

Professional: ASEAN MRA on TP) ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรให้สำมำรถสร้ำงทักษะทำงวิชำชีพให้แก่นักศึกษำ

รวมถึงกำรปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำส ำหรับวิชำเดิม และเพ่ิมรำยวิชำใหม่ ที่มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับกำร

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปัจจุบันมีจ ำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 142 หน่วยกิต คำดว่ำกำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 จะลด
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จ ำนวนหน่วยกิตลงให้สอดคล้องกับ มคอ.1 คือ ลดเหลือ 126 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษำได้มีเวลำฝึกปฏิบัติและ

เรียนรู้นอกห้องเรียนมำกขึ้นเนื่องจำกอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 10 อุตสำหกรรมหลักในกำรพัฒนำประเทศ

และยกระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น รำยวิชำในหลักสูตรจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้อง เน้นในด้ำนที่ตอบ

โจทย์ของผู้ประกอบกำร และกำรเป็นผู้ประกอบกำร (start up) 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเหมำะสมกับนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรเน้น

กำรใช้กำรจัดกำรโครงงำน (Project-based Learning) บนพ้ืนฐำนกำรพัฒนำศักยภำพส ำคัญ 3 ด้ำนของนักศึกษำ 

ประกอบด้วยกำรพัฒนำศักยภำพกำรคิดวิเครำะห์และกำรบูรณำกำรศำสตร์ของตนเอง กำรพัฒนำศักยภำพด้ำน

ภำษำต่ำงประเทศผ่ำนกำรปฏิบัติจริง และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ไอที)  

โดยในส่วนของกระบวนกำรสอนของผู้สอน ควรเน้นกระบวนกำรถ่ำยทอดข้อมูลที่ผสมผสำน หลำกหลำย

และน่ำสนใจ เน้นกำรบูรณำกำรกำรสอนในลักษณะเป็นทีม (Team Teaching)  อำจำรย์ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ในกำรสอนและถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ ใช้เทคนิคกำรสอนที่จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะ และกระบวนกำรคิด

ของผู้เรียนส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะกำรเป็นผู้น ำ กำรตรงต่อเวลำและ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ อำจำรย์พึงต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งใน

ด้ำนกำรครองตน กำรพัฒนำตนเอง และกำรเป็นผู้มีศักยภำพในศำสตร์เฉพำะด้ำนกำรบริกำร กำรเป็นผู้ที่ไม่หยุด

เรียนรู้  

 ในส่วนของรำยวิชำ ควรพิจำรณำตัดเลือกรำยวิชำที่ไม่ทันสมัยออก และเพ่ิมเติมรำยวิชำที่มีควำมทันสมัย

และเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนในหลักสูตร 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรของหลักสูตร คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภำพสมควรให้มีกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 1. ควรมีกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ (Needs Assessment) อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนทุก

ครั้งก่อนที่จะด ำเนินกำรเพ่ือให้กิจกรรมที่ด ำเนินกำรนั้นมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของอำจำรย์และ

บุคลำกร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในกำรพัฒนำได้เป็นอย่ำงดีรวมทั้งประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ 

1. กำรก ำหนดภำระงำนหลักให้สอดคล้องกับภำระงำนด้ำนกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสมดุลกัน 
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2. จัดกิจกรรมที่สำมำรถพัฒนำทักษะของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้สอดคล้องกับสำยงำน หรือ
สำยวิชำชีพที่ปฏิบัติงำนอยู่ 

 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2561 

 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าแผนจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ

นักศึกษำรหัส 61 

ภำคเรียนที่ 1/2561 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

2.โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำต่อหลักสูตร และสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ 3/2561 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

3.โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

อำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร กำร

พัฒนำอำจำรย์ และกำรพัฒนำ

หลักสูตร 

ภำคเรียนที่ 3/2561 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

4.โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเอกสำร

เพ่ือขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำคเรียนที่ 3/2561 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

5.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ

ผลงำนวิจัยและกำรเผยแพร่บทควำม 

ภำคเรียนที่ 3/2561 คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

6.โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ

ด้ำนวิชำชีพ (สร้ำงงำน) 

ภำคเรียนที่ 3/2561 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 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

-3.51 86 4.30 4.30 

20 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

-3.51 51 83.61 4.18 

61 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษำ 3 3 3 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์    

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3 5 1.67 1.67 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอำจำรย์ 3 2 2 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน

การประเมินผู้เรียน 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3 4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

3 10  5 

10 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้    

รวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 3.32 
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำน
กลำง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน ผ่ำนกำรประเมิน 
2. บัณฑิต - - 4.24 4.24 ดีมำก 
3. นักศึกษำ 3 - - 3 ปำนกลำง 
4. อำจำรย์ 2.22 - - 2.22 ปำนลำง 
5.  หลักสูตร กำรเรียนกำร
สอน กำรประเมินผู้เรียน 

3 4 - 3.75 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ - 4 - 4 ดี 
ผลการประเมิน 2.67 4 4.24 3.32 ดี 

 
3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

บัณฑิตได้งำนท ำหลังจำกจบ

กำรศึกษำทันที 

 

 

 

 

- กำรคิด วิเครำะห์ กำรแสดงควำม

คิดเห็น  

- ภำษำต่ำงประเทศ อำทิ 

ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำจีนเป็นต้น 

- ทักษะกำรปฏิบัติมืออำชีพ 

เน้นให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้

ทักษะกำรคิด กำรวิเครำะห์และกำรบ

รูณำกำรศำสตร์เฉพำะ ผ่ำนกิจกรรม

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำ

กำรรำยวิชำและผู้สอนเข้ำด้วยกัน) 

และด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกำรอบรม
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 และฝึกทักษะทั้งด้ำนวิชำกำรและ

วิชำชีพให้แก่นักศึกษำตั้งแต่แรกเข้ำ

จนถึงเตรียมควำมพร้อมและทดสอบ

ควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำก่อน

จบตำมเกณฑ์มำตรฐำนขององค์กร

วิชำชีพหรือสภำวิชำชีพเป็นเงื่อนไข

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง 2558 เน้น

ทักษะกำรปฏิบัติ โดยระบุ

รำยวิชำกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติใน

งำนโรงแรม 1 และ 2 เพ่ือเตรียม

ควำมพร้อมก่อนกำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพในธุรกิจ

โรงแรมขั้นต้นและสูง ดังนั้น

นักศึกษำจะได้ฝึกงำนทั้งหมด

รวม 4 ครั้ง เป็นหลักสูตร WIL 

ช่วยเพิ่มทักษะปฏิบัติให้แก่

นักศึกษำ 

 

 

 

 

- กำรคิด วิเครำะห์ กำรแสดงควำม

คิดเห็น  

- ภำษำต่ำงประเทศ อำทิ 

ภำษำอังกฤษ หรือ ภำษำจีนเป็นต้น 

- ทักษะกำรปฏิบัติมืออำชีพ 

- เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษ

ที่ 21 น ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนที่เน้นกำรบูรณำกำรเรียนท ำงำนกับ

กำรเรียนมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 

- ติดต่อกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ

ที่มี MOU เพ่ือดูแนวโน้มควำมเป็นไปได้

ในกำรให้นักศึกษำได้มีโอกำสไปฝึกงำน

ต่ำงประเทศ 

- บังคับให้นักศึกษำเรียนรู้ภำษำอังกฤษ

ด้วยตนเอง self-study เพ่ือเพ่ิมเติม

ทักษะด้ำนภำษำให้นักศึกษำ

นอกเหนือจำกกำรเรียนในห้องเรียน 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

- ส่งเสริมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร 

และกำรเพ่ิมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ของอำจำรย์ในหลักสูตร  

- ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรลงมือ

ปฏิบัติ ให้เกิดควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะศำสตร์ของอำจำรย์แต่ละ

ท่ำน 

- วำงแผนกำรพัฒนำอำจำรย์ภำยใน

หลักสูตรโดยค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญ

และควำมสำมำรถ และมีกำรก ำกับ

ติดตำมกำรด ำเนินกำรในทุกขั้นตอน 

โดยจัดท ำในลักษณะของกำรวำงแผน

เส้นทำงอำชีพ  (Career Path) ของ

อำจำรย์ทุกคนอย่ำงชัดเจน 

- ให้อำจำรย์ได้มีโอกำสไปฝึกงำนหรือ

สังเกตกำรในสถำนประกอบจริง

ประมำณ 2-3 เดือน เพ่ือเพ่ิมทักษะ

และเรียนรู้สถำนกำรณ์ของธุรกิจกำร

แข่งขันในปัจจุบัน 

 

องค์ประกอบที่5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรในกำรเน้นกำร

ปฏิบัติมำกขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ

กำรปรับหลักสูตร CRRU WIL 

เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ กำรคิด

วิเครำะห์ และส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี

สมัยใหม่มำใช้ยกระดับประสิทธิภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำเทคนิค

กำรสอน และปรับปรุงเนื้อหำในรำยวิชำ

ให้มีควำมทันสมัยเสมอ และมีกำรหำ

แนวทำงร่วมกันในกำรปรับปรุงแก้ไขกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 

 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 ปรับปรุง พัฒนำ สร้ำง เพ่ิมเติม แสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำร
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ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำง และ

จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนทั้ งใน เชิ ง

ทฤษฎีและกำรปฏิบัติให้เพียงพอ

แ ล ะ เห ม ำะ ส ม ภ ำย ใต้ ก ำ ร ใช้

ทรัพยำกรที่มีอยู่ 

ในธุรกิจเฉพำะทำงเพ่ือร่วมกันผลิต

บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ำ ม ที่

ผู้ประกอบกำรต้องกำร โดยร่วมมือกัน

ทั้ ง ใ น ด้ ำ น ก ำ ร ใ ช้ ท รั พ ย ำ ก ร

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ

ผู้ เชี่ ย วช ำญ ร่ วมกั น   รวมทั้ งก ำร

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำร

ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติกำรเพ่ือเสนอ

ของบประมำณจำกรัฐบำลผ่ำนส ำนัก

วิชำและมหำวิทยำลัย(งบแผ่นดิน) 

 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 1    อำจำรย์มนสิชำซำวค ำ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 23 กรกฎำคม 2561 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 2    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 23 กรกฎำคม 2561 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 3    อำจำรย์บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 23 กรกฎำคม 2561 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 4    อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 23 กรกฎำคม 2561 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรคนที่ 5    อำจำรย์ณฐมน  สังวำลย์ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 23 กรกฎำคม 2561 

เห็นชอบโดย : อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร (หัวหน้ำภำควิชำ) 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 23 กรกฎำคม 2561 
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เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ (คณบดี) 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : 23 กรกฎำคม 2561 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส ำเนำรำยงำนรำยวิชำทุกวิชำ 

2. วิธีกำรให้คะแนนตำมก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้ในกำรประเมิน 

3. ข้อสรุปผลกำรประเมินของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำในปีที่ประเมิน 

4. ข้อสรุปผลกำรประเมินจำกบุคคลภำยนอก 

 
 
 


