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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  พ.ศ. 2563 
ระดับ ปริญญาตรี 
รหัสหลักสูตร 25551431100562 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ปัจจุบัน (2562) หมายเหตุ 
1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
- ปร.ด. (การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว) 
- ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 

2. อาจารย์ปทุมพร  แก้วคำ 
- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 

3. อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม 
- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

 

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

 

5.อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
- ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
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อาจารย์ผู้สอน 
 1.ผศ.ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน์ 
 2. ผศ.ดร.อรวรรณบุญพัฒน์ 
 3. อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 
 4. อาจารย์ณฐมน สังวาล 
 5. อาจารย์อุทุมพร  การเก็บ 

 6. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
 7. อาจารย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช 
 8. อาจารย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร 
 9. อาจารย์นำขวัญ วงค์ประทุม 
 10. อาจารย์ปทุมพร  แก้วคำ 
 11. อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
 12. อาจารย์ชฏาพัศฐ์ สุขกาย 
 13. อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
 14. อาจารย์รักติบูลจันทนุปาน 
 15. อาจารย์วัฒนา  ยืนยง 
 16. อาจารย์ธิดาลักษณ์  อยู่เย็น 
 17. อาจารย์ปทุมวดี  พันธ์สืบ 
 18. อาจารย์เสกสรรค์ พันธ์สืบ 
 19. อาจารย์มลฤดี  แซ่ม้า 
 20. อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์ 
 21. อาจารย์วิจิตรา มนตรี 
 22. อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ 
 23. อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง 
 24. อาจารย์ปุณยวัจน์ พรมหล้า 
 25. อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 - ไม่มี 



3 
 

 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
 

• การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสกอ.(ตัวบ่งชี้ 1.1) 
 

1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
 หลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบโดยไม่ได้เป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรอื่นและเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร รายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร มีดังนี้ 
  1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
  2. อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ 
  3. อาจารย์นำขวัญ  วงศ์ประทุม 
  4. อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 
  5. อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 

             1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
             2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2558-2562) 
1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
 

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

อุทุมพร การเก็บ ,ชฏาพัศฐ์ สุขกาย ,สุรัชนี 
ย ล ธ ะ ศ า ส ต ร ์  แ ล ะ น ฤ ม ล ม ิ ล โ ค วสกี . 
(2562).รูปแบบการจัด 
งานกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ทุนทางสังคมวฒันธรรมของตำบลนางแล  
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2558-2562) 
1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
 

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

อุทุมพร การเก็บ ,ชฏาพัศฐ์ สุขกาย ,สุรัชนี 
ย ล ธ ะ ศ า ส ต ร ์  แ ล ะ น ฤ ม ล ม ิ ล โ ค วสกี . 
(2562).รูปแบบการจัด 
งานกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ทุนทางสังคมวฒันธรรมของตำบลนางแล  

 - ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีท้องถิ่น. การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานว ิชาการระด ับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 (หน ้า  2289 -2306). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

2. อาจารย์ปทุมพร  แก้วคำ 
 

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

ปทุมพร แก้วคำ,นำขวัญ วงศ์ประทุม, อุทุมพร 
การเก็บ, ศิรินพรรณ ชุ่มอินทรจักร, มุกตา 
นัยวัฒน์และบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล. (2561). 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านฮ่องแฮ่. 
ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี, ปทีี่ 12 ฉบับที่ 3 (หน้า 
133-149) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดุสติธานี. 

3. อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม 
 

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

นำขวัญ วงศป์ระทุม, มุกตา นัยวัฒน์, ขวัญ
ฤทัย ครองยุติ, ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช, พรรณิภา 
ซาวคำ และบวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล. (2561). 
การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านวาวี 
จังหวัดเชียงราย. ศิริพงศ์ รักใหม่ 
(บรรณาธิการ), วารสารวิทยาลยัดุสิตธานี, ปีที ่
12 ฉบับที่ 2 (หน้า 132-149) กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัดุสิตธานี. 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2558-2562) 
4. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
 

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

Keawnet. P., Boonpat.O.(2018). Identity 
Creation toward Adding Value to 
TourismProduces for Textile of 
Chiangsean District, Chiang Rai 
Province. Richard Hsiao (Conference 
Chair of HTSM 2018), Proceedings of 
the 2018. International Conference on 
Hospitality, Tourism and Sport 
Management (pp. 113-127). Tokyo: 
Waseda University. 

5.อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
 

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

Chantanupan, R. &Chaimuang, R., 
(2018). Perception creation and 
Readiness preparation for villages 
toward The Community Based Tourism 
(CBT). Proceedings of the 11th 
International Conference of HUSOC 
Network “Embodying World’s New 
Conditions and Values” 25-26 July 
2018 (p. 93). Chiang Mai: Chiang Mai 
University. 

 
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร(อาจารย์ประจำซึ่งมีหน้าทีส่อนในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน) 

   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
 1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
          2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 3. ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2558-2562) 
1. อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ - วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยว) 
- วท.บ. (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 

ขวัญฤทัย ครองยุติ, ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช, 
และนฤมล สุมาร. (2561). การประเมินและ
จาแนกช่วงชัน้ โอกาสทางดา้นนนัทนาการใน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จงัหวัดเชียงราย. 
ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี, ปทีี่ 12 ฉบับที่ 3 (หน้า 
102-117) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดุสติธานี. 

2. อาจารย์ณฐมน สังวาล - ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)  
- บธ.บ. (การท่องเที่ยว) 

พรรณิภา ซาวคา, ปริพรรน์ แก้วเนตร, ณฐมน 
สังวาล, งามนิจ แสนนาพล, และภูวนารถ ศรี
ทอง (2561). การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
เข้าสู่ตลาดธุรกิจโรงแรม จังหวัดเชียงราย. ศิริ
พงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสารวิทยาลัย
ดุสิตธานี, ปีที่ 12 ฉบบัที่ 1 (หนา้ 165-182) 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยดสุิตธานี. 

3.อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล - ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

นำขวัญ วงศ์ประทุม, มุกตา นัยวฒัน์, ขวัญฤทัย 
ครองยุติ, ดวงศริิ ภมูิวิชชุเวช, พรรณิภา ซาวคา 
และบวรพจน์ หริัณยรัศมีกุล. (2561). การ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านวาวี จงัหวัดเชียงราย. 
ศิริพงศ์ รักใหม่ (บรรณาธิการ), วารสารวิทยาลัย
ดุสิตธานี, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (หน้า 132-149) 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัดสุิตธาน.ี 
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รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

(พ.ศ.2558-2562) 
4. อาจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช - ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว)  
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

KhwanruethaiKrongyut, 
DuangsiriPoomvichuvech (2016) The 
Natural Torism Attraction Potential 
Evaluation, Chiang Rai Province, Thailand. 
Proceedings Vol.1, 2nd Global Tourism & 
Hospitality Conference and 15th Asia 
Pacific Forum for Graduate Students 
Research in Tourism. 16-18 May 2016 
(pp.258-264). Hong Kong: The Hong Kong 
Polytechic University. 

5. อาจารย์รักติบูลจันทนุปาน - ศศ.ม. (การท่องเที่ยวและการบิน) 
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

Witchayakawin, P. &Chantanupan, R. 
(2018). The Perception of Locals and 
Visitors for Development on Internal 
Transports of Sukhothai Historical Park. 
Journal of Tourism and Hospitality 
Management. Vol.6 (2), Mar.-Apr. 2018. 
(pp.39-46). David Publishing Company, NY, 
USA. 

 
 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
     4.1  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
             2. หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
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ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
1. ผศ.ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน ์ Ph.D. Tourism Management 
2. ผศ.ดร.อรวรรณบุญพัฒน ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและและบริการ 
3. อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว 
4. อาจารย์มนสิชา ซาวคำ บธ.ม. การจัดการโรงแรมและภตัตาคาร 
5. อาจารย์สุรัชนียลธะศาสตร ์ MSc.International Tourism Management 
6. อาจารย์นคเรศ อุดชะยา M.B.A Tourism Management 
7. อาจารย์ภูวนารถ   ศรีทอง รป.ม. นโยบายสาธารณะ 
8. ผศ.ดร.วัฒนา  ยืนยง ปร.ด. การบัญช ี
9. ผศ.วิจิตรา มนตรี พบ.ม. ระบบสารสนเทศและการจัดการ 
10. ผศ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics 
11. อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ M.A. Japanese Language and Japanese Literature 
12. อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ ์ น.ม. นิติศาสตร ์
13. อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง พย.ม. การพยาบาลผูสู้งอายุ 
14. อาจารย์ปุณยวัจน์  พรมหลา้ M.A Korean Language and Literature 
15. อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
16. อาจารย์ณฐมน สังวาลย์ ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
17. อาจารย์อุทุมพร  การเก็บ ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาต ิ
18. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
19. อาจารย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
20. อาจารย์นำขวัญ วงคป์ระทมุ ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
21. อาจารย์ปทุมพร  แก้วคำ ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
22. อาจารย์ธิดาลักษณ์  อยู่เย็น วท.ม. การจัดการสารสนเทศและระบบ 
23. อาจารย์ปทุมวดี  พันธ์สืบ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
24.อาจารย์เสกสรรค์ พันธ์สืบ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
25. อาจารย์มลฤดี  แซ่ม้า M.A.Chinese Philosophy 
26. Mr. Albert Lisec B.A. Geology and Secondary 
27. อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์ B.A. ภาษาญี่ปุ่น 
28. อาจารย์จงรักษ์ มณีวรรณ์ M.A Teaching Chinese to speakers of other language 
29. รศ.ดิเรก ควรสมาคม น.ม.นิติศาสตร ์
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      4.2  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
             1) คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
             2) มีประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
             3) มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ผลการดำเนินงาน 

รายชื่อ สาขาวิชาที่จบ 
ประสบการณ์สอน 

(ชื่อรายวิชา,จำนวนปีที่สอน) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
5. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ำหนด 
โดย สกอ. 

ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

• การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน(อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยจะต้องมีคุณวุฒิอย่างน้อยระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
การท่องเที่ยวและปฏบิัติงานเตม็เวลาในตำแหนง่อาจารย์ โดยระบบและกลไกในการรับและ
แต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตรนั้นมีกลไกการรับโดยกรรมการประจำหลักสูตรร่วมกันประชุม
เพื่อหารือในการรับสมัครและแต่งตั้ง และพจิารณาอาจารย์ที่มคีุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัและของหลักสูตรฯ เช่น มีประสบการณท์างดา้นการจัดการเรียนการสอน หรือ
งานวิจยัทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้กรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณา และหากไม่สามารถ
พิจารณาการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ หลักสูตรจะนำเสนอให้ทางมหาวิทยาลยั
โดยอธิการบดีเปน็ผู้พิจารณาต่อไป 

 
4.1- 1  คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวชิาการจัดการการ
ท่องเที่ยว 
4.1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรคร้ังที่ 1/2562 
วาระแจ้งเพื่อทราบ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

สำหรับปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มีการปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจำหลักสูตรคนเดิม 
 คือ นางนฤมล มลิโคสกี้ ได้อนมุัติลาออก มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 รวมถึงการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรบัปรุง ปีพ.ศ.
2562) รอบการปรับปรุง (ระยะ 3-5 ปี)  จึงเป็นเหตุผลความจำเป็นต่อการปรับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จึงได้ดำเนินการประชมุอาจารย์ประจำหลักสูตรและมมีติร่วมกันให้ปรับอาจารย์
ประจำหลักสูตรโดยยึดคุณสมบตัิอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ อาจารย์
ประจำหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
1 เรื่องภายในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลัง ที่ประชุม จึงมีมติ เปน็ดงันี้ 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 

นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย   นางสาวปทุมพร แก้วคำ (ประธานหลักสูตร) 
นางสาวขวัญฤทัย  ครองยุติ นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
นางสาวรักติบูลจันทนุปาน นางนำขวัญ  วงค์ประทุม (เลขาหลักสูตร) 
นางนฤมล  มิลโคสกี้ นางสาวปริพรรน์  แก้วเนตร 
นายรชตะ  ไชยเมือง นายรชตะ  ไชยเมือง 

 
โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรชุดใหม่ มีผลดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562เป็นต้น

ไป โดยมีอาจารย์ปทุมพร แก้วคำ เป็นประธานหลักสูตร  และอาจารย์นำขวัญ วงค์ประทุม เป็น
เลขาหลักสูตร  และ อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร และอาจารย์
รชตะ ไชยเมือง เป็นกรรมการหลักสูตร เพื ่อดำเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตาม
เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพรซ่ึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเอกสารภาคผนวก
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563ในการพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารหลักสูตรรวมถึงอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยแจ้งทราบและทางหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

4.1-3 มคอ.2 อาจารย์
ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

         แต่อย่างไรก็ทางหลักสูตรฯ มีระบบ มีกลไกขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรมายังคณะกรรมการบริหารของ
สำนักวิชาฯ พิจารณาเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรจากคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์  

2. คณะกรรมการบริหารของสำนักวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และให้ความ
เห็นชอบตามเกณฑ์ว่าด้วยการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  

3. สำนักวิชาฯ นำเสนอรายชื ่ออาจารย์ประจำหลักสูตรตามขั ้นตอนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร  

4. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
เห็นชอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือให้การรับรอง 

 

การบริหารอาจารย์ 
จากแผนการบริหารอาจารย์ของปีการศึกษา 2561 ทีผ่่านมาในการรับผิดชอบ

หลักสูตร ทีม่อบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบและวางแผนการดำเนินงานแต่ละ
ด้านในการพัฒนานักศึกษาและผู้สอนให้เกิดประสิทธิผล ได้นำมาปรับใช้ในการบริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ข้อมูลการทบทวนแผนการดำเนินงานใน
การศึกษา 2561 และข้อเสนอแนะการบริหารอาจารย์ปีการศึกษา 2562 ทีเ่สนอแนะให้
บริหารแบบเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เน้นให้อาจารย์
ทำงานร่วมกันและส่งต่อข้อมูลอย่างเชื่อมโยงกัน มาเป็นแนวทางในการบริหารอาจารย์ใน
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

Improvement plan  
ข้อเสนอแนะ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 .  ก า ร บ ร ิ ห า ร
อาจารย ์ย ั ง ไม ่มี
ความชัดเจน 

มีการประชุมหารือ
ถ ึ ง แน ว ทา ง ก า ร
บริหารอาจารย์ใหม้ี
ความช ัดเจนเพื่ อ
วางระบบและกลไก
ในการทำงานให้ดี
ขึ้น 

มีระบบบการบริหาร
อาจารย์มีความชัดเจน
มากขึ ้น เช่นการแบ่ง
ห น ้ า ท ี ่ ใ น ก า ร
รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้ประชุม
หารือกันไว้ 

อาจารย์มีความเข้าใจ
ในระบบการทำงาน
มากขึ้น มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละฝ่าย 

2.ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

มอบหมายภาระ
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้มีภาระ
งานสอนครบตาม
เกณฑ์กำหนดของ
มหาวิทยาลยั แต่
เกิดปัญหาคือความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ได้รบั
มอบหมาย อาจารย์
ไม่มีความเชี่ยวชาญ 

มีการประชุมหารือ
อาจารย์ผู้สอน โดยมติ
เสนอให้จัรายวิชาตาม 
ความเชี่ยวชาญแล
ประสบการณ์ของ
อาจารย์แต่ละท่าน 
เพือ่ให้การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การจัดการเร ียนการ
สอนมีประส ิทธ ิภาพ
มากขึ ้น ดูจากผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ที่
ประเมิน 
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ข้อเสนอแนะ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3 .  ด ้ า น พ ั ฒ น า
อาจารย์ 

อาจารย์ยังไม่มี
ทิศทางที่จะพัฒนา
ตนเองไปในทิศทาง
ไหน เช่นการทำ
ตำรา เอกสาร
ประกอบ การสอน 
ประสบการณ์และ
องค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนางานวิชา การ
ของตนเอง 

มีการประชุมและหารือ 
เพื่อพัฒนาอาจารย์
ตามความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

อาจารย์มีงบในการ
พัฒนาตนเอง เช่นเข้า
รับการอบรม พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆตาม
ศาสตร์ที่ตนเองสนใจ 
เพื่อนำองค์ความรู้นั้น
มาพัฒนาเปน็ผลงาน
ตนเอง เช่น วิจัย การ
เขียนตำรา เอกสาร  
เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญ และเกิดผล
ดีต่อการจัดการเรียน
การสอน 

    
โดยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารอาจารย์ ทางหลักสูตรได้มอบหมาย

อาจารย์แต่ละท่านในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ กำหนดการดำเนนิการประชุมมอบหมายงานให้กับกรรมการหลักสูตรฯ 

ตามการบริหารทั้ง 5 ดา้น ดังนี้ 1.1) ด้านการจัดการเรียนการสอนได้มอบหมายให้อาจารย์
ปทุมพร แก้วคำ 1.2) ด้านพฒันาอาจารย์ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย และ
อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 1.3.) ด้านพฒันาศักยภาพนักศึกษา ได้มอบหมายให้อาจารย์     
นำขวัญ วงคป์ระทุม 1.4) ด้านบัณฑิต ได้มอบหมายให้อาจารยข์วัญฤทัย ครองยุติ  1.5) ด้าน
การพัฒนาสิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน ได้มอบหมายให้อาจารย์รชตะ ไชยเมือง โดย
ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่วางแผนการดำเนินงานร่วมกับประธานหลกัสูตร  

2. หลักสูตรฯ กำหนดการติดตามการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน ซึ่งกำหนดการประชุม
ติดตาม ทุกๆ 3 เดือน หรือตามความจำเปน็เร่งด้วย โดยที่ผ่านผลการติดตามเป็นไปตาม
แผนการบริหารทีไ่ด้กำหนดไว้ โดยในภาพรวมการดำเนินงานเปน็ไปตามแผนทีไ่ด้กำหนดไว้ซึ่ง
ผลการดำเนนิงานแตล่ะดา้น ตามผลปรากฏ ดังนี้ 

 
4.1-4  งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 
2562 
4.1- 5 สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
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2.1.) ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยนำแผนที่กำหนดในปีการศึกษา 2561 
ที่กำหนดให้มีการบูรณาการรายวิชากับหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพการ 
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเตรียมความการจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการกับสถาน
ประกอบการ (WIL)  มาเป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2562 คือ ทางหลักสูตรได้กำหนดการบูรณาการรายวชิาร่วมกับหน่วยงานภายนอก คือ 
รายวิชา TR 4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดเชยีงรายเพื่อให้การบูรณาการเกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอยา่งสงูสดุทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาการ  อีกทั้งรายวิชาตา่งๆ ที่สามารถ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคปฎิบัต ิ
 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผลที่เกิดขึ้น 
ผลจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวทำให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจ เกิดทักษะการปฏิบัตงิาน
โครงการเพื่อการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนเป้าหมาย รวมถึงเกิดการบริหารจัดการด้านการ
สอน การจัดนักศึกษา การบริหารทรัพยากรต่างๆ ทำ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากข้ึน 

 
2.2 ) ด้านพัฒนาอาจารย์ ทางหลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาที่จะ

สามารถสร้างผลงานวิชาการทั้งตำรา หนังสือ งานวิจัย และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
โดยในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์สร้างผลงานวิชาการเกี่ยวกับบทความวิจัยจำนวน 7 เรื่อง 
โดยได้นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติตามข้อมูลผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร(นับผลงานตามปีการศึกษา) ท้ายหมวดนี้ นอกจากนี้ ยัง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรจัดทำผลงานวิจัยและการเผยแพร่บทความวิจัยด้วยต่อไป 
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ด้านการพัฒนาอาจารย์ 

ผลที่เกิดขึ้น 
ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิที ่เพิ ่มขึ้น 
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์
มีองค์ความรู้จากการวิจัยที่มากขึ้นและนำไปปรบัใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
2.3) ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เน้นยำ้ให้อาจารย์ทีป่รึกษาตดิตามผลการเรียน 

การเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่อาชีพ
ในอนาคตซึ่งในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้ารว่มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง และมีอัตราการคงอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 

 
ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ผลที่เกิดขึ้น 
ทำให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในหลักสูตรฯ นักศึกษามี
ความสุขกับการเรียนและกิจกรรมด้านต่างๆส่งผลให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที ่มีคุณภาพ พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 
  2.4) ด้านบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562 ยังมิได้ดำเนนิการจัดทำฐานข้อมูลบัณฑิต 

เนื่องจากยังไม่มผีู้จัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานให้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลได้ในปี 2563 

 

 
ด้านบัณฑิต 

 

ผลที่เกิดขึ้น 
ด้านฐานข้อมูลของบัณฑิตทางหลักสูตรฯ ยังไม่มี
ฐานข้อมูลเป็นของตนเอง แต่จะอ้างอิงฐานข้อมูลของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากส่วนกลางคือ ฐานข้อมูล
ที่มาจากมหาวิทยาลัย 
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2.5) ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์
ผู้สอนไดน้ำสิ่งสนับสนนุมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสุดในการจัดการเรียนการสอน อาทิ  
ชุดอุปกรณ์การจัดทำเสน้ทางทอ่งเที่ยว  ในรายวิชา การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว และ
รายวิชา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
 
ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ผลที่เกิดขึ้น 
ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาจากเครื่องมือจริง 
ฝ ึกท ักษะและการเร ียนร ู ้จากการลงม ือปฏ ิบ ัติ  
สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ 

   

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรฯ ได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจ
ผู้สอน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งในด้านคุณวุฒิและตำแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยมีการสำรวจความต้องการการขอตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อของ
อาจารย์ ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรฯได้มีสำรวจและ
กำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้วิชาการและวิชาชีพ 
ในปีการศึกษา 2562 ของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

 

รายชื่ออาจารย์ 
แผนการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ (ปี 2562) 
ผลการดำเนินการ 

 
อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  
สุขกาย 

- การเข้าสู ่ตำแหน่งทางวิชาการ  
ระดับ ผศ. 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

-อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ
ผลงานทางวิชาการเพื ่อย ื ่นขอ
ตำแหน่งทางวชิาการ 
- ระหว่างเขียนบทความ 

    

 
4.1- 6คำสั่งมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงรายเพื่อให้
บุคลากรเข้าร่วมการ
นำเสนอบทความวจิัย
ระดับชาต ิ
4.1- 7คำสั่งมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงรายเพื่อให้
บุคลากรเข้าร่วมการ
นำเสนอบทความวจิัยระดับ
นานาชาต ิ
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รายชื่ออาจารย์ 
แผนการส่งเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพ (ปี 2562) 
ผลการดำเนินการ 

อาจารย์รชตะ  
ไชยเมือง 

- การจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
- เผยแพรผ่ลงานวิจัยและวิชาการ 

- ได้ดำเนินการสอบปกป้อง 
ดุษฎีนิพนธ์ในเดือนเมษายน
2562 
- อบรม และเผยแพรผ่ลงานวิจยั 

 
อาจารย์ปริพรรน ์
แก้วเนตร 

- การจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
- เผยแพรผ่ลงานวิจัยและวิชาการ 

- จะดำเนนิการยื่นขอสอบเพื่อ
อนุมัติโครงร่างงานวิจัยระดับ            
ดุษฎีนิพนธ์  
- ดำเนินจัดทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อยืนขอตำแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผศ. 

 
อาจารย์นำขวัญ  
วงค์ประทุม 

-  การจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

- จะดำเนินการยื่นขอสอบเพื่อ
อนุมัติโครงร่างงานวิจัยระดับ            
ดุษฎีนิพนธ์  
- ดำเนินจัดทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อยืนขอตำแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผศ. 
- เผยแพร่ผลงานวิจัย 

อาจารย์ปทุมพร  
แก้วคำ  

-  การจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ 

- จะดำเนินการยื่นขอสอบเพื่อ
อนุมัติโครงร่างงานวิจ ัยระดับ            
ดุษฎีนิพนธ์  
- ดำ เน ิ น จ ั ดทำผลง านทาง
วิชาการเพื่อยืนขอตำแหน่งทาง
วิชาการระดับ ผศ. 
- เผยแพร่ผลงานวิจัย 

    

4.1-8รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตร 
4.1-9 หลักฐานการ
ดำเนินการสอบดุษฎีนพินธ ์
4.1-10 รายงานการประชุม
สำนักวชิาการท่องเที่ยว นำ
หลักสูตรการท่องเที่ยวเสนอ
สภาวิชาการ 
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         อีกทั้ง ทางหลักสูตรฯไดด้ำเนินการร่วมกับสำนักวิชาการท่องเที่ยวด้านการของบประ 
มาณสนบัสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ระบุในแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 
2562 โดยสำนักวิชาฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและทางโปรแกรมวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวไดน้ำมาบรหิารตามภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โปรแกรมวิชาฯ 
ได้จำนวน 10,000 บาทต่อคน ซึ่งทางอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้นำงบประมาณ
ดังกล่าวมาให้ในการพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา การอบรม
เชิงปฏิบัติการสำหรับการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาระดับ ผศ. ได้มีการสนับสนุน
ให้ขอทุนทำตำราจากมหาวิทยาลัยร่วมถึงการวางแผนส่งผลงานวิชาการเข้าสู่กระบวน 
การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีกระบวนการแนะนำ หนุนเสริมด้วยจัดภาระงานที่
สะดวกต่อการพัฒนาผลงานวิชาการ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการติดตามการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำเป็นประจำด้วยการซักถามทางวาจาและผล
การติดตามอาจารย์แต่ละท่านในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ในปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 
        1) อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเร่ือง “รูปแบบ
การจัดงานกิจกรรมพิเศษที่สอดคลองกับอัตลักษณ์ทุนทางสังคมวัฒนธรรมของตำบลนางแล 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมของภาคีท้องถิ่น” ในการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
        2) อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเร่ือง “.A Tourism 
Network Management Model of Baan Huaykhom Community, Maeyao Sub-
District, Muang District, Chiang Rai Province: Local Party Participation” ในงาน
ประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ The 12th International Conference of Humanities 
and Social Sciences (HUSOC) “Glocal Society: from Locale to Globality  for a 
Sustainable Society”วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองและขณะนี้อาจารย์รชตะอยู่ระหว่างการยื่นขอสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์ โดยคาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือน กันยายน 2563 นี้ 
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        3.) อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร ไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง 
1.การพัฒนาชุดประสบการณกิจกรรมการทองเที่ยวบนฐานทุนทางสงัคมวัฒนธรรม และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตาํบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านหนองอ้อ 
ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC 

Academic Day) ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกท้ังได้ลง
ตีพิมพ์วารสารบทความทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ 1.วารสารศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สงขลานครนิทร ปทีี่ 12ฉบบัที่1 มกราคม – มิถุนายน 2563 Journal of Liberal Arts, 
Prince of Songkla University, Vol. 12, No. 1 January-June 2020เร่ือง “การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี” Enhancement 
of Creative Tourism of Traditional Thai Song Dum Houses at KhaoYoi District, 
Phetchaburi Provinceและ 2. บทความวิจัยวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2 
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562เร่ือง “ การสร้างอัตลักษณ์ของผ้าทอเชียงแสนจังหวัด
เชียงราย สู่การเพิ่มมูลคา่ทางการท่องเที่ยว”Chiang Sean’s Textile Identity Creation of 
Chiang Rai Province  Toward Value Added on Tourism Productsและขณะนี้
อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร ดำเนินการยื่นขอสอบโครงร่างดุษฎีบัณฑิต โดยคาดว่าจะจบ
การศึกษาภายในเดือน กันยายน 2564 นี้ 

4) อาจารย์นำขวัญ วงค์ประทุมไดเ้ข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “The 
Readiness of Homestay Management: A Case Study Of Ban Nong O, Pa Sang 
Sub-District, Mae Chan District, Chiang Rai Province”ในงานประชุมทางวิชาการระดบั
นานาชาติ The 12th International Conference of Humanities and Social Sciences 
(HUSOC)  “Glocal Society: from Locale to Globality for a Sustainable Society”
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขณะนี้อาจารย์นำขวัญ วงค์
ประทุม  ดำเนินการยื่นขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ โดยคาดว่าจะจบการศึกษาภายใน
เดือน กันยายน 2564 นี้ 

5) อาจารย์ปทุมพร แก้วคำได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการ
มัคคุเทศก์ และพัฒนางานวิจัยในการขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเตรียมเข้า
สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้ตนเอง 
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ทั้งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพตนเองซึ่งทางหลักสูตรได้มีข้อเสนอแนะให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง
พัฒนาเอกสารประกอบ การสอนขึ้นเป็นตำรา การพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเพ่ือเตรียมขอ
สนับสนุนงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเขียนบทความวิชาการ
เพ่ือการตีพิมพ์ลงวารสารและการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาที่เก่ียวข้องด้านการ
ท่องเทีย่วที่มีวิทยากรระดับแนวหน้าและการอบรมที่มีประกาศนียบัตร เพ่ือยกระดับและ
สร้างความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างตนเอง รวมถึงการวางเป้าให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของตนเองใน
เวทีระดับมหาวิทยาลัย ระดับชุมชนท้องถิน่ และระดับจังหวัด 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

3 4 4 
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• คุณภาพอาจารย์(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
 
ข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งช้ี 
1.  ข้อมูลคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูล จำนวน 
1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 
3. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 
4. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่เป็น รองศาสตราจารย ์ 0 
5. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่เป็น  ศาสตราจารย ์ 0 

 
2.ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร(นับผลงานตามปีการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.20 3 0.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 2 0.8 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.60 2 1.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 
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ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการพ.ศ .2556  
- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาํแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 - - 

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

รวม 7 2.6 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 28 

 
 
3. รายละเอียดข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที/่ชื่อ
ฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

ค่า
น้ำหนัก 

1.A Tourism Network 
Management Model of Baan 
Huaykhom Community, 
Maeyao Sub-District, Muang 
District, Chiang Rai Province: 
Local Party Participation 

Rachata Chaimuang The 12th International 
Conference of Humanities and 
Social Sciences (HUSOC)  
“Glocal Society: from Locale to 
Globality for a Sustainable 
Society” 

0.40 
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ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มที/่ชื่อ
ฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

ค่า
น้ำหนัก 

1.A Tourism Network 
Management Model of Baan 
Huaykhom Community, Maeyao 
Sub-District, Muang District, 
Chiang Rai Province: Local Party 
Participation 

Rachata Chaimuang The 12th International 
Conference of Humanities and 
Social Sciences (HUSOC)  
“Glocal Society: from Locale to 
Globality for a Sustainable 
Society” 

0.40 

2. The Readiness of Homestay 
Management: A Case Study Of 
Ban Nong O, Pa Sang Sub-
District, Mae Chan District, 
Chiang Rai Province 
 

Bhawornpoj 
Hiranyarasmeekul,  Numkwan 
Wongpratum, 
DuangsiriPoomvichchuvec 

The 12th International 
Conference of Humanities and 
Social Sciences (HUSOC)  
“Glocal Society: from Locale to 
Globality for a Sustainable 
Society”  

0.40 

3 รูปแบบการจัดงานกิจกรรมพเิศษท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณ์ทุนทางสังคม
วัฒนธรรมของตำบลนางแล อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีท้องถิ่น  

อุทุมพร การเก็บ  
ชฎาพัศฐ ์สุขกาย 
สุรัชนี ยลธะศาสตร  
และนฤมลมิลโควสกี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งท่ี 3 

0.20 

4. การพัฒนาชุดประสบการณ
กิจกรรมการทองเที่ยวบนฐานทุนทาง
สังคมวัฒนธรรม และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลนางแล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ปริพรรน์ แก้วเนตร 
มนสิชา ซาวคํา และนคเรศ อุดชะ
ยา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งท่ี 3 

0.20 

5.ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนบ้าน
หนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแมจ่ัน 
จังหวัดเชียงราย 
 

ณฐมน สังวาลย /  
สําราญ ไชยคําวัง  
ปริพรรน แกวเนตร /  
อุทุมพร การเก็บ 
รชตะ ไชยเมือง และ 
นฤมล มิวโควสกี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งท่ี 3 

0.20 
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ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

แหล่งเผยแพร่ 
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่ม
ที่/ชื่อฐานข้อมลู/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

ค่า
น้ำหนัก 

6.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์บา้นไทยทรงดำ อำเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุร ี
Enhancement of Creative 
Tourism of Traditional Thai 
Song Dum Houses                           
at KhaoYoi District, Phetchaburi 
Province 

ธนิถา แสงวิเชียร ปริพรรน์ แก้วเนตร จุฑา
มาส เพ็งโคนา ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช และฐา
นิดา ดวงแป้น 
Thanitha Sangwichien, 
Paripan Kaewnet, 
Jutamas Phengkona, 
Thanavutd Chutiphongdech, and 
Thanida Duangpaen 

วารสารศิลป์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ปี
ที่ 12 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – 
มิถนุายน 2563  
Journal of Liberal Arts, 
Prince of Songkla 
University, Vol. 12, No. 1 
January-June 2020 

0.60 

7. การสร้างอัตลักษณ์ของผ้าทอเชยีง
แสนจังหวัดเชียงราย สู่การเพิ่มมลูค่า
ทางการท่องเที่ยว 
Chiang Sean’s Textile Identity 
Creation of Chiang Rai Province  
Toward Value Added on 
Tourism Products 

อรวรรณ บุญพัฒน์ 
Orawan Boonpat 
Assistant Professor, Ph.D. 
ปริพรรน์  แกว้เนตร 
ParipanKaewnet 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี ปีที่ 
13 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - 
สิงหาคม 2562 

0.60 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได ้
1.  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 ร้อยละ 20 = 5 5 
2.  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ - ร้อยละ 60 = 5 - 
3.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 28 ร้อยละ 20 = 5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.33 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์

สกอ. 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.00 10 3.33 3.33 

3 
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• ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.3) 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้(อัตราการคงอยู่ของอาจารย์, 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) 

- มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง(อัตราการคงอยู่ของอาจารย์, ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร) 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ 
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
 

- ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร  5 คน โดยในปีการศึกษา พ.ศ.2561อาจารย์ประจำหลักสูตรยังคงปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาทุกคนมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

  

2559 2560 2561 2562 
1.อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ 
3.อ.รักติบูลจันทนุปาน 
4.อ.นฤมลมิลโควสกี 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

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

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

1..อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 
2.อ.ปทุมพร แกว้คำ 
3.อ.นำขวัญ วงค์ประทุม 
4.อ.ปริพรรน์ แก้วเนตร 
5.อ.รชตะ  ไชยเมือง 

 
 
4.3-1 หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563)  
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

 

 
 

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีระบบมีกลไกใน
การประเมินและรายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในระดับ 4.24  ส่วนในด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจ 3.94  อีกทั้งยังพบว่า ด้าน
สนับสนุนการเรียนรู้ เอกสาร ตำรา ทางวิชา ในระดับที่ 3.85 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร แต่มี
ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการทั้งนี้เพื ่อสร้าง
กำลังใจในการทำงานของอาจารย์ 

สำหรับความพงึพอใจของการจัดการเรียนการสอนของอาจารยป์ระจำปี
การศึกษา 2561 อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารหลักสูตรในระดับดีเนื่องดว้ย
มีระบบ กลไก ในการบริหารหลกัสูตร มีการประชุมหารือในประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับอาจารย์ประจำหลักสูตรทำให้สามารถรับรู้ถึงความต้องการของอาจารย์ รวมทั้ง
ปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบตัิงาน ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรครวมทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจดุ 

4.3-2 รายงานผลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารยผ์ู้สอนสาขาวชิาการ
จัดการการท่องเที่ยว พ.ศ.2562 
 
4.3-3 แบบประเมินความ     
พึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ 
4.3-4 แบบสอบถามความพึง
พอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ตัวอย่าง 
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อตัราการคงอยูข่องอาจารย์ (ร้อยละ)

อตัราการคงอยู่ของอาจารย์ (ร้อยละ)
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์

ต่อการบริหารหลักสูตร 
2558 2559 2560 2561 2562 
3.87 3.92 3.98 4.00 4.05 

 
 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

• การคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่มใช้หลกัสูตร) 
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

2559 107 86 75 23 
2560  93 66 58 
2561   106 80 
2562    114 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนศึกษามีผลมาจากหลากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวทำให้นักศึกษาบางจำนวนไม่สามารถเรียนได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร และ

หยุดพักการเรียนกลางคัน 
2. ปัจจัยการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองทำให้นักศึกษาต้องย้ายสถานที่เรียน 
3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ขาดการส่งงานตามเกณฑ์ของอาจารย์ผู้สอนจึงทำให้ผลการเรียนของ

นักศึกษาออกมาต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4. ปัจจัยทางด้านสังคม เนื่องจากนักศึกษาที่มาเรียนเป็นคนต่างพื้นที่ และต่างจังหวัดจึงทำให้ไม่มีการควบคุมตัวเอง

เนื่องจากการมาอยู่หอพัก ทำให้นักศึกษาไม่รับผิดชอบตนเองในด้านการเรียน 
 

• จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่มใช้หลกัสูตร) 

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

2559 
จำนวน  4  54 
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุน่  3.74  50.46 

2560 
จำนวน   3 1 
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุน่   3.26 1.09 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จของการศึกษามีผลมาจากหลากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวทำให้นักศึกษาบางจำนวนไม่สามารถเรียนได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร เพราะ

ต้องทำงานส่งตัวเองเรียน และหยุดพักการเรียนกลางคัน 
2. ปัจจัยด้านข้อกำหนดของหลักสูตรการศึกษา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการกำหนดรายวิชา

ภาษาต่างประเทศที่ต้องเรียนต่อเนื่อง  ดังนั้นหากเรียนไม่ผ่านจะไม่สามารถข้ามไปเรียนตัวอื่นได้จึงทำให้นักศึกษาเรียนไม่ตาม
แผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด  ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยประธานหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
สำรวจ ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และดำเนินการแจ้งกลับมายังหลักสูตรเพื่อดำเนินการประสาน
อาจารย์ผู้สอน เปิดรายวิชารองรับ 
 

• คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ 2.1) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
1. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ทัง้หมด  66 
2. จำนวนบัณฑิตในหลักสูตรทีไ่ด้รบัการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิต  53 
3. ร้อยละของบัณฑิตทไีด้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิตต่อจำนวนบัณฑติที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 80.30 
4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 86.40 
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 4.32 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์สกอ. 

(ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑติ) 

ตั้งตั้ง 
ตัวหาร  

ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

3.51 
86.40 

4.32 4.32 
20 
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• ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) 
 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 66 100.00 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 53 80.30 
จำนวนบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
(ไม่นบัรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

25 
 

19 
6 

47.17 
 

76.00 
24.00 

จำนวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 5 9.43 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
จากผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

การท่องเที่ยว พบว่าบัณฑิตมีงานทำทั้งสิ้น ร้อยละ 65.22 โดยบัณฑิตส่วนใหญ่ได้ทำงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา
ที่เรียน เช่น บริษัทนำเที่ยว สายการบิน โรงแรมที่พักซึ่ งเป็นผลมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและได้รับการ
จ้างงานต่อเนื่องภายหลังจากจบการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาบางสาวนยังประกอบอาชีพอิสระในจังหวัดเชียงรายและตาม
ภูมิลำเนา 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์
สกอ. 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปร ิญญาตร ีท ี ่ ได ้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3.00 
30 
53 

 

X 100 56.60 2.83 
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• การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1) 
 
ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 

ในการเปิดรับนักศึกษาหลักสตูรฯ กำหนดคุณสมบตัิของผู้สมัครเข้าเรียนโดย
ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตำ่หว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรอืระดับ
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือ อนุปริญญาและมีคุณสมบัติอื่น ๆ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภกัเชียงรายเร่ืองการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
วางแผนจำนวนนักศึกษาทีส่ามารถรับได้ในแต่ละปีการศึกษาและแจ้งไปยังหน่วยรบั
นักศึกษา โดยคำนึงถึงอัตราอาจารย์ในโปรแกรมวิชาและจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  
       กระบวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรดำเนนิการโดยประกาศผ่านระบบของ
มหาวิทยาลยัและของสำนักฯทัง้ทางเว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการออกแนะแนวตาม
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเปา้หมายและโรงเรียนที่มีบนัทึกความเข้าใจและความร่วมมือกัน
(MOU) ซึ่งทีผ่่านมาหลักสตูรรับนักศึกษาได้มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยทางหลักสูตร
ฯได้มีกระบวนการรับนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชา ฯ และหนว่ยรับนักศึกษาดังนี้ 

1. คณะกรรมการในหลักสูตร และอาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้มกีารออกไป
ประชา สัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษาตามโรงเรียนตา่ง ๆ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้คือ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 

2. ประกาศรับสมัครนักศึกษา (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย)    
3. กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนตามข้อกำหนดหนดในมคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรคือ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ทางวชิาการ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว  มีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามมาตราฐานสากล 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามมคอ.2 และประกาศมหาวิทยาลยั 
4. คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย เร่ือง การ

รับสมัครนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจนัทร์ถึงวันศุกร์)ปีการศึกษา 
2562 

 
3.1-1 ประกาศรับนักศึกษาสื่อ
ประชาสัมพนัธ์การรับสมัคร 
และสำเนาหนา้เว็บไซต์คณะที่มี
การประชาสัมพนัธ์นักศึกษาปี
การศึกษา 2562 
3.1-2ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย เร่ือง การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ (เรียนวันจนัทร์ถึงวันศุกร์)
ปีการศึกษา 2562 
3.1-3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกปีการศึกษา 2562 
3.1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
การจัดการการท่องเที่ยว คร้ังที่ 
4 ภาคเรียนที่ 3/2561 
3.1-5 รวม กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ และมติคณะกรรมการ
อุดมศึกษาที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
/แนวทาง และแนวปฏบิัติที่
เก่ียวข้อง เมษายน 2554 ถึง 
กรกฎาคม 2556 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

5. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผา่นการคัดเลือกผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 6. รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สรุปผลในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาที่รบัเข้า 107 คนซึ่งมากกว่าที่
คณะกรรมการหลักสูตรกำหนดไว้เป็นจำนวนร้อยละ 21.6 

 จากการประเมินเพื่อทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาข้างต้น พบว่า การออก 
บูธประชาสัมพันธน์ักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ชว่ยส่งเสริมให้นกัเรียนระดับมัธยมศึกษา
มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

นอกจากกระบวนการรับนักศึกษาจะได้รับการทบทวนโดยอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ในทุกภาคเรียนที่ 1 ภายหลังการรับนักศึกษาใหม่แล้ว กระบวนการรับ
นักศึกษาทั้งหมดก็จะถูกทบทวนโดยคณะกรรมการประจำสำนกัวิชาการท่องเที่ยว โดย
เป็นการทบทวนภาพรวมของกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรทั้งหมดของสำนัก
วิชาการท่องเที่ยว  เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการกระบวนการในการรับนักศึกษา
ร่วมกันเพื่อให้ได้นักศึกษาให้เป็นไปตามเปา้หมายของคณะและตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ต่อไปดังเอกสารแนบที่ 3.1-8 

3.1-6 คำสั่งสำนักวชิาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายให้บุคลากรเข้าร่วม 
กิจกรรม ประชาสัมพนัธ์เพื่อ
การศึกษาต่อ ณ โรงเรียนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา  
3.1.7 คำสั่งสำนักวิชาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมเปิดบ้าน สำนักวชิาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 
3.1-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
การจัดการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 
1 ภาคเรียนที่ 1/2562 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
         การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน  ทางคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้มีกระบวนการในการดำเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้า
การศึกษา และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื ่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามที่หลักสูตรได้กำหนด ได้แก่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 
ด้านคือ 1) กลุ ่มทักษะการเรียนรู ้นวัตกรรม 2) กลุ ่มทักษะสารสนเทศ  สื ่อ และ
เทคโนโลยี  และ3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โดยการทบทวนปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้าที่ระบุไว้ในมคอ. 2 มีประเด็นดังต่อไปนี้คือ 

 

 
3.1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
การจัดการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 
4 ภาคเรียนที่ 3/2561 
3.1-9 สรุปผลการดำเนนิ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 
3.1-10 รายงานสรุปความ
ต้องการกิจกรรมที่นักศึกษามี
ความสนใจอยากให้หลักสูตรจัด
ให้ 
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2. จากประเด็นทั้ง 2 ประเด็นทางหลักสูตรไดป้ระสานงานกับคณะในการ

วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าการศึกษา 2) กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาโดยนำศิษย์เก่ามาแนะแนวการเรียน และการปฏิบัติตวัในการทำธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในวันปฐมนิเทศนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้น 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า แนวทางการแก้ไข 
1) ข้อจำกัดด้านทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ   

1) จัดให้มีการทดสอบวัดระดับความ 
สามารถด้านภาษาตา่งประเทศเพื่อแบ่งกลุ่ม
สำหรับการจัดกิจกรรมสอนเสริม 
2) จัดหาทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอนเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเองสำหรับนักศึกาทั้งในรูปแบบที่เปน็
หนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนการ
สอนในรูปแบบอิเลค็ทรอนิคส์ เช่น E-Book  
และโปรแกรมสำเร็จรูปตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวชิา 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า แนวทางการแก้ไข 
2) ปัญหาการปรับตัวเข้าสังคม
ใหม่ของนักศึกษาในด้านทัศนคติ  
บุคลิกภาพ  พฤติกรรม 

1)จัดให้มีอาจารย์ที ่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
เพื ่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี ่ยวกับการ
ปรับตัวการเรียนในระดับอุดมศึกษา และการ
เสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่
เหมาะสมของบุคลากรในธุรกจิการท่องเที่ยว 
และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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               3. คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ทำการประเมินผลกระบวนการในการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจในหลักสูตรที่ตนเองศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม  แต่ด้านกิจกรรมนักศึกษา
ได้รับข้อเสนอแนะให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบแรกเข้าของ
มหาวิทยาลัยเพิ ่มเต ิมเน ื ่องจากนักศ ึกษาบางส่วนยังสอบไม่ผ ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  
                4. จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาดังกล่าว ทางคณะกรรมการหลักสูตรได้
มีการนำไปวางแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในปกีารศึกษา 2563 ต่อไป 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 
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• การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2) 
 

ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 

หลักสูตรฯ ได้มีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาโดยได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน  เพื่อให้คำปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดบัปริญญาตรีตามความต้องการ ความสนใจและศัยกยภาพของนักศึกษา 
โดยได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ในโปรแกรมฯเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาหมู่เรียนละ 1-2 ท่าน 
จำนวนไม่เกิน 2 หมู่เรียน เพื่อให้การให้คำปรึกษาเกิดประสิทธภิาพสูงสดุ  
           โดยในการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทางมหาวทิยาลัยได้มีการจัดทำ
เอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ทีป่รึกษาเปน็แนวทางในการให้คำปรึกษาและ
ทางมหาวิทยาลยัได้จัดทำฐานขอ้มูลการศึกษาในระบบhttps://reg2.crru.ac.th/reg/ 
index.php/web/ teacher เพือ่ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลของนักศึกษา
ก่อนให้คำแนะนำได้ รวมทั้งในการประชุมผลการเรียนในแตล่ะภาคเรียนทางอาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ทีป่รึกษาไดม้ีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษา
ในด้านผลการเรียน  ลักษณะของนักศึกษา  จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่นักศึกษา อาทเิช่น ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  , การออกกลางคัน และ
การสำเร็จการศึกษาชา้กว่ากำหนด เป็นตน้ 

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ทีป่รึกษา มชี่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นช่องทางในการขอคำปรึกษา และให้คำปรึกษา 
เช่น นักศึกษาสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงที่ห้องพักอาจารยต์ามตารางการให้
คำปรึกษาทีไ่ด้ประกาศไว้หนา้ห้องพักอาจารย์  และประกาศไว้ในกลุ่มที่อาจารย์ได้ 

สร้างขึ้นมาผ่านระบบโซเชียลเนต็เวิร์ก อาทิเช่น กลุ่มในเฟสบรุค๊   กลุ่มในไลน์  
เป็นต้น และการหากเป็นเร่ืองเร่งด่วนนักศึกษายังสามารถใชช้่องทางติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์ได้อีกทางหนึ่ง 
 

3.2-1  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว
และมหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2562 
3.2-2 เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน
สำหรับอาจารยท์ี่ปรึกษาเปน็
แนวทางในการให้คำปรึกษา 
3.2-3 
https://reg2.crru.ac.th/reg/i
ndex.php/web/teacher_ho
me 
3.2-4 ตัวอย่างการให้คำปรึกษา
ผ่านช่องทาง Facebook/ Line 
3.2-5 ตารางการให้คำปรึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 , 
2/2562 และ 3/2562 
3.2-6 สรุปผลการปฏิบัตงิาน
ด้านการให้คำปรึกษา 
3.2-7 http://orasis.crru.ac.th 
/orasis_crru/tis_adviser/das
hboard     

 

 
 
 

http://orasis.crru.ac.th/
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ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ 
ชั้นปีที่ /  

ปีการศึกษาแรกเข้า 
หมู่เรียนที่ อาจารย์ที่ปรึกษา 

2562 AA อ.รักติบูลจันทนปุาน 
อ.บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล 

AB อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร 
อ.ณฐมน  สังวาลย ์

 

ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ 
ชั้นปีที่ /  

ปีการศึกษาแรกเข้า 
หมู่เรียนที่ อาจารย์ที่ปรึกษา 

2562 (เทียบโอน) AA อ.ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 

2561 
AA อ.ปทุมพร  แก้วคำ 
AB อ.รชตะ      ไชยเมือง 

2561 (เทียบโอน) AA อ.รักติบูลจันทนปุาน 

2560 
AA อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ 
AB อ.ดวงศิริภูมิวิชชุเวช 

2560 (เทียบโอน) AA อ.ขวัญฤทัย  ครองยุติ 

2559 
AA อ.นำขวัญ วงศ์ประทุม 
AB อ.ดร.ชฏาพัศฐ์ สุขกาย 

2559 (เทียบโอน) AA  
 
 

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้กำหนดภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาดังตอ่ไปนี้ 
1. ให้คำปรึกษาในด้านวชิาการแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมแีผนการให้

คำปรึกษาเปน็รายบุคคล 

 

 
 
 



39 
 

 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาในความดูแลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
และนัดพบนักศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะถูกจำหน่ายตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยเพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างใกล้ชิด หรือพบนักศึกษาตามที่นักศึกษา 
ร้องขอ 

3. ตารางเวลาในการให้คำปรึกษาแต่ละภาคการศึกษาและประกาศให้
รับทราบโดยทั่วกันเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา 

 4. ให้คำปรึกษาด้านอ่ืนๆ เชน่ การปรับตัวในช่วงวัยรุน่และเพือ่น การใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภยั   แหล่งหางานระหว่างที่ศึกษา  เพื่อช่วยให้นักศึกษา
สามารถปรบัตัวและเรียนอยา่งมีความสุข 

ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสตูรฯ ได้คัดเลือกอาจารย์ที่มีความเหมาะสมใน
การเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยพิจารณาถึง ความรู้ความสามารถ ภาระงานของ
อาจารย์ และเสนอรายชื่อให้สำนักวิชาการท่องเที่ยว จากนัน้มหาวิทยาลยัได้แต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาให้กับทางสำนักวิชาการท่องเทีย่ว เมื่ออาจารย์ได้รับ
การแต่งตั้งแล้ว ต้องปฏบิัติหนา้ที่อาจารย์ทีป่รึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนกระทั่งจบ
การศกึษา โดยคณะได้มีการควบคุมดูแลการปฏบิัติงานดา้นอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
กำหนดให้อาจารย์ต้องพบปะกบันักศึกษาอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง โดยให้อาจารย์
ที่ปรึกษาเปน็ผู้ดำเนินการดูแลในขั้นต้น และสรปุผลการปฏิบัตงิานดา้นการให้คำปรึกษา 
ซึ่งที่ผ่านมา การปฏิบัตงิานด้านการให้คำปรึกษาของอาจารย์ พบปัญหาที่หลักสูตร
รายงานผลมา ได้แก่  

ที่ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. การปรับตัวของนักศึกษา ในแตล่ะ

วิชาที่เรียน เชน่เวลาในการเข้าเรียน  
การส่งงานเป็นต้น 

มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนติดตาม
นักศึกษา และแจ้งอาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อช่วยติดตาม 

2. ปัญหาการเรียนในบางรายวิชา เช่น 
อาจารย์สอนไม่เข้าใจทำให้ต้องไป
ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอ่ืน 
การสั่งงานในแต่ละคร้ังไม่เข้าใจและ
กระจ่าง ทำให้การส่งงานลา่ชา้กว่า
ที่กำหนด 

จัดผู้สอนมากกว่า 1 คนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน  
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ที่ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
3. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจกับการเรียน

ทำให้นักศึกษาหยุดพักการเรียน 
และออกจากการศึกษาโดยไม่แจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งนักศึกษา
ไม่ชำระค่าเล่าเรียนตามเวลาที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
โดยตรง และให้อาจารยท์ี่ปรึกษาหา
ช่องทางในการขอทุนและแหล่ง
ทำงานพิเศษเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา 

4. อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจ
หลักสูตรไม่มากพอ ทำให้เกิดปญัหา
การเทียบรายวิชาให้กับนักศึกษาที่
ลงเรียนรหัสใหม่ หรือย้ายมาจาก
สาขาอื่นผิดพลาด  

ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 

5. นักศึกษาไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษา
แม้ว่าจะมีระบบการติดต่อ
หลากหลายช่องทางและบางครัง้
นักศึกษาติดต่อกลับล่าช้าจนทำให้
เลยเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ 

มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
ของนักศึกษาโดยตรง 

6. นักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเรียน
เชิญนักศึกษากับผูป้กครองมาทำ
ความเข้าใจในการเรียนของ
นักศึกษาและวางแผนการเรียนใหม่ 

จากประเด็นปัญหาดังกลา่ว  ทางคณะกรรมการหลักสูตรจึงได้มกีารวาง
แผนการดำเนนิงานในปีการศึกษา 2563 ดังนี้  1) ประชุมอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปีพ.ศ. 2563 2) ประสานงานกับทาง
ส่งเสริมวิชาการให้เพิ่มข้อมูลเบอร์โทรติดต่อของผู้ปกครองในระบบ  
http://orasis.crru.ac.th/orasis_crru/tis_adviser/dashboard  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประสานงานกับผู้ปกครองได้ทนัทีเมื่อเกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

 

 

http://orasis.crru.ac.th/orasis_crru/tis_adviser/dashboard
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวทิยาลัย  สำนักวชิาการ
ท่องเที่ยวและหลักสูตรฯ ตามการจัดสรรงบประมาณที่คณะกำหนด โดยในปีการศึกษา 
2562 ทางหลักสูตรฯมีกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหอ
ปรัชญารชักาลที่ 9 มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนี ้

ทักษะของนักศกึษาใน
ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะกิจกรรม 

(1) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
(life and career skills) 

1) กิจกรรมมัคคุเทศก์อาสาหอปรัชญารัชกาลที ่ 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเทศฮังการี , โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเทศจีน และ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเทศมาเลเซีย 

(2) กลุ่มทักษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม (learning and 
innovation skills) 

1) กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  โดยได้มี
การจัดอบรมเกี ่ยวกับ ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ 
Mind Map  

 2) กิจกรรมประกวดแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ ์
สิงห์ปาร์ค 

(3) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี(information, 
media and technology 
skills) 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
นำเสนอทางการท่องเที่ยว โดยได้จัดให้นักศึกษามีความรู้
และทักษะการถ่ายภาพ  ถ่ายวีด ีโอและตัดต่อด้วย
โทรศัพท์มือถือในการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยการสนบัสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้การดำเนินงานของชุมนุม และชมรมต่าง 
ๆ รวมทั้งคณะฯและหลักสูตรไดม้ีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันกบัสถาบัน  และ
ระหว่างสถาบันกับผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศ และตา่งประเทศ อาทิเช่น  สงิห์
ปาร์ค , บริษัทเลิฟทราเวล  , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเทศฮังการี , โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเทศจนี และ โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูป้ระเทศมาเลเซีย 

 
3.2-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร  ครั้งท่ี 4 
ภาคเรยีนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
3.2-9 สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรม พัฒนาทักษะดา้นการคดิ
วิเคราะห์   
3.2-10 สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการนำเสนอ
ทางการท่องเที่ยว 
3.2-11 หนังสือขอความ
อนุเคราะหจ์ากหอปรัชญารัชกาล
ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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        ในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี 
2562 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานดังนี้ 

ทักษะของนักศกึษาใน
ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

(1) กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ (life and career 
skills) 

1) กิจกรรมมัคคเุทศก์อาสา 
หอปรัชญารัชกาลที่ 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ด้านการท่องเทีย่ว และ
สามารถเป็นผู้นำเที่ยว 

 2) โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเทศฮังการี , 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเทศจีน และโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประเทศ
มาเลเซีย 

นักศึกษามีทักษะในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เช่น โรงแรม , พิพิธภัณฑ์ 
เป็นต้น 

(2) กลุ่มทักษะการเรยีนรู้
และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills) 

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ดา้นการคดิวิเคราะห์  โดย
ได้มีการจัดอบรมเกีย่วกับ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์โดย
ใช้ Mind Map  

นักศึกษาสามารถนำเทคนิค
วิธีการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ 
Mind Map ในการสรุป
บทเรียน 

 2) กิจกรรมประกวด
แผนการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์สิงห์ปาร์ค 

นักศึกษามีการประยุกต์ ใช้
แนวคิดทฤษฏีจากการเรียน
ไปสู่การปฏิบตัิตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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ทักษะของนักศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

(3) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี(information, 
media and technology 
skills) 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการนำ 
เสนอทางการท่องเที่ยวโดย
ได้จัดให้นักศึกษามีความรู้
และทักษะการถา่ยภาพ  
ถ่ายวีดีโอและตัดต่อด้วย
โทรศัพท์มือถือในการนำเสนอ
สินค้าทางการท่องเที่ยว 

นักศึกษาสามารถใช้
โทรศัพท์ในการสร้างและ 
ผลิตสื่อทางการท่องเที่ยว
เพือ่นำเสนอ ให้แก ่
หน่วยงานและองค์กรที่
ไปฝึกปฏิบัติงานได ้

      
เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อดำเนินการ

ทบทวนกระบวนการการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรอบปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับปรุงแผนในปี พ.ศ. 
2563พบว่าในบางกิจกรรมที ่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 และมหาวิทยาลัยฯ เรียกคืนงบประมาณที่ได้จัดสรรให้
กลับเพื่อไปช่วยสถานการณ์โควิด 19 ดังนั้นจึงทำให้มีโครงการและกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนฯ ดังนั้นจึงมีมติเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในปี 2563 คือ ให้วางแผน
การจัดกิจกรรม 1 โครงการ ท่ีครอบคลุมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 3 ด้าน 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและการพัฒนา
นักศึกษา 

3 4 4 
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• ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3)   
 

หมายเหตุ 
  1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่
ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
  2. อัตรการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณี
นับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้นการเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็น
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 
 

ตารางคำนวณอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปี 
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 
(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

(2) 

จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิน้

ปีการศึกษา 2562 
(3) 

อัตราการสำเร็จ
การศึกษา 

(2) 𝑥 100

(1)
 

อัตราการคงอยู่ 
(1) − (3) 𝑥 100

(1)
 

2560 2561 2562    
2559 107 4  50 28 50.46 73.83 
2560 93  3 1 31 4.30 66.66 
2561 106    26 0 75.47 
2562 114    26 0 77.19 

 
 
 

ผลการดำเนินงาน(อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

อัตราการคงอยู่ 
      เมื่อศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา พบวา่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2558) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562 มีอัตราการคงอยู่เพิ่มขึ้นยกเว้นนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาปีการศึกษา 2560ที่มีอัตราการคงอยู่ลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจำนวนนักศึกษา
แรกเข้ามีจำนวนนักศึกษาที่น้อยกว่าปีอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 
3.3-1 ข้อมูลสารสนเทศแสดง
จำนวนนักศึกษา ประเภทปกติ 
(เรียนวันจันทร์-ศุกร์) สำนัก
วิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
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ปีการศึกษา 
จำนวน
นักศึกษา 

จำนวนที่ลาออกและตัดชื่อออก  
สะสมจนถึงสิ้นปกีารศึกษา 

2562 

อัตรา 
การคงอยู่ 

2559 107 28 73.83 
2560 93 31 66.66 
2561 106 26 75.47 
2562 114 26 77.19 

     

 
 

การสำเร็จการศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2562นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที ่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558) มีผ ู ้สำเร็จการศึกษาดัง
รายละเอียดดังนี้ 

ปี 
การ 

ศึกษา 

จำนวน
นัก 

ศึกษา 

จำนวนที่ลาออกและ 
ตัดชื่อออก สะสมจนถึง 
สิ้นปีการศึกษา 2562 

จำนวน
นักศึกษา 
ที่สำเร็จ

การศึกษา 

การ
สำเร็จ

การศึกษา 

2559 107 28 66 50.46 
2560 93 31 4 4.30 
2561 106 26 0 0 
2562 114 26 0 0 

     
 

 
3.3-1 ข้อมูลสารสนเทศแสดง
จำนวนนักศึกษา ประเภทปกติ 
(เร ียนวันจันทร์ -ศ ุกร ์) สำนัก
วิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
          คณะกรรมการหลักสูตรฯได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการที่ดำเนินการให้แก่นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ3.2 พบว่ามี
ผลความพึงพอใจที่ดีขึ้นตามลำดับ ดังนี้ 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อหลักสูตร 

2559 2560 2561 2562 
4.13 4.20 4.30 4.33 

 
          และนักศึกษาอยากให้ปรับรูปแบบกิจกรรมการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ
เตรียมสอบแรกเข้าของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเนื่องจากนักศึกษาบางส่วนยังสอบไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ในส่วนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ไม่มี
ประเด็นในการร้องเรียนในปีการศึกษา 2562 

 
3.3-2 ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกระบวนการที่
ดำเนินการให้แก่นักศึกษาตาม
กิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ
3.2 
 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 4 4 
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( 

หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

TR1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1/2562 .02 3.03 10.10 15.15 22.22 21.21 10.10 16.16 99 83.84 

TR1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม 1/2562 5.00 14.00 28.00 22.00 12.00 2.00 2.00 15.00 100 85.00 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 5.26 0.00 31.58 31.58 15.79 10.53 0.00 5.26 19 94.74 

TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

1/2562 2.78 9.72 22.22 26.39 26.39 9.72 1.39 1.39 72 98.61 

TR2101 จิตวิทยาการบริการ 1/2562 12.75 14.71 18.63 14.71 17.65 5.88 3.92 11.76 102 88.24 

TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1/2562 36.62 12.68 21.13 14.08 5.63 5.63 1.41 2.82 71 97.18 

TR2206 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนนำเที่ยว 1/2562 30.00 10.00 20.00 10.00 30.00 0.00 0.00 0.00 10 100.00 

TR2207 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 1/2562 0.00 3.51 21.05 29.82 29.82 12.28 3.51 0.00 57 100.00 

TR2209 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 1/2562 0.00 33.33 33.33 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 3 100.00 

TR2209 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 1/2562 1.30 15.58 32.47 37.66 10.39 0.00 0.00 1.30 77 97.40 

TR2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 1 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 

TR2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 1 

1/2562 9.90 7.92 8.91 7.92 8.91 11.88 23.76 20.79 101 79.21 

TR2412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

1/2562 14.29 14.29 14.29 0.00 28.57 14.29 14.29 0.00 7 100.00 

TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 

1/2562 16.42 10.45 28.36 13.43 16.42 8.96 5.97 0.00 67 100.00 

TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

1/2562 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 3 100.00 

TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

1/2562 0.00 0.00 0.00 12.50 25.00 37.50 25.00 0.00 8 100.00 

TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

1/2562 11.54 11.54 25.00 17.31 9.62 13.46 9.62 0.00 52 98.08 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1 100.00 

TR1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1/2562 .02 3.03 10.10 15.15 22.22 21.21 10.10 16.16 99 83.84 

TR1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม 1/2562 5.00 14.00 28.00 22.00 12.00 2.00 2.00 15.00 100 85.00 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 

TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

1/2562 0.00 10.00 30.00 10.00 20.00 20.00 0.00 10.00 10 90.00 

TR2515 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 1 

1/2562 43.90 14.63 10.98 10.98 4.88 4.88 3.66 6.10 82 93.90 

TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 55.56 0.00 22.22 9 77.78 

TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

1/2562 40.00 10.00 20.00 20.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10 100.00 

TR3202 กลยุทธ์การท่องเที่ยว 1/2562 1.96 7.84 27.45 19.61 43.14 0.00 0.00 0.00 51 100.00 

TR3204 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 1/2562 1.75 8.77 26.32 29.82 21.05 7.02 5.26 0.00 57 100.00 

TR3205 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 
100.0

0 
0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR3205 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 1/2562 7.02 31.58 40.35 15.79 3.51 1.75 0.00 0.00 57 100.00 

TR33011 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1/2562 39.29 32.14 19.64 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 56 100.00 

TR3312 การท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 1/2562 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR4204 การบัญชีและการเงินสำหรับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR4204 การบัญชีและการเงินสำหรับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 15.79 26.32 29.82 12.28 10.53 5.26 0.00 0.00 57 100.00 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

1/2562 50.00 30.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 100.00 

TR4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 10.00 80.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 100.00 

TR4602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันสูง 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 100.00 

TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยว 1 1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันต้น 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันต้น 

1/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 100.00 

HA2303 การจัดการงานแม่บ้าน 2/2562 0.00 11.11 35.19 27.78 18.52 7.41 0.00 0.00 54 100.00 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

HA2305 การจัดการงานจัดเลี้ยง 2/2562 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 100.00 

TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 2 100.00 

TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 33.33 13.98 15.05 8.60 10.75 3.23 6.45 8.60 93 91.40 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1 100.00 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 4.71 7.06 9.41 10.59 10.59 20.00 15.29 22.35 85 77.65 

TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อ
การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

2/2562 0.00 25.00 12.50 0.00 50.00 12.50 0.00 0.00 8 100.00 

TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2/2562 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR2103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 2/2562 5.80 7.25 14.49 26.09 14.49 20.29 5.80 5.80 69 94.20 

TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ 2/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ 2/2562 27.14 11.43 4.29 2.86 20.00 7.14 24.29 1.43 70 97.14 

TR2206 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนนำ
เที่ยว 

2/2562 25.97 5.19 35.06 14.29 15.58 3.90 0.00 0.00 77 100.00 

TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 2/2562 21.74 42.03 23.19 5.80 4.35 0.00 1.45 1.45 69 98.55 

TR2302 การท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง 2/2562 10.00 20.00 30.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 10 100.00 

TR2412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

2/2562 16.67 26.92 32.05 10.26 6.41 0.00 1.28 6.41 78 93.59 

TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 

2/2562 0.00 11.11 22.22 22.22 33.33 0.00 0.00 11.11 9 88.8 

TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 4 

2/2562 22.67 12.00 17.33 21.33 10.67 16.00 0.00 0.00 75 100.00 

TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

2/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

2/2562 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00 3 100.00 

TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

2/2562 0.00 25.00 12.50 12.50 25.00 25.00 0.00 0.00 8 100.00 

TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

2/2562 1.92 9.62 34.62 21.15 23.08 3.85 5.77 0.00 52 100.00 

TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

2/2562 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

2/2562 52.56 10.26 14.10 3.85 5.13 12.82 1.28 0.00 78 100.00 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

TR3205 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 2/2562 12.50 25.00 12.50 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 100.00 

TR3304 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ 

2/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100. 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR3304 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ 

2/2562 23.73 40.68 30.51 3.39 1.69 0.00 0.00 0.00 59 100.00 

TR3305 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2/2562 10.00 10.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 100.00 

TR33071 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 2/2562 8.86 7.59 37.97 16.46 24.05 3.80 1.27 0.00 79 100.00 

TR3309 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 2/2562 17.54 26.32 33.33 14.04 8.77 0.00 0.00 0.00 57 100.00 

TR3319 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 2/2562 33.33 17.39 10.14 4.35 8.70 5.80 7.25 13.04 69 86.96 

TR4205 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

2/2562 50.85 38.98 5.08 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 59 100.00 

TR4206 การสัมมนาทางด้านการท่องเที่ยวการ
โรงแรมและการบริการ 

2/2562 0.00 25.42 42.37 20.34 10.17 1.69 0.00 0.00 59 100.00 

TR4207 การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 18.64 38.98 32.20 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 59 100.00 

TR4602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันสูง 

2/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 100.00 

TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันต้น 

2/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 100.00 

TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันสูง 

2/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 

TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันสูง 

2/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 100.00 

TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3/2562 12.00 19.00 24.00 29.00 7.00 0 2.00 5.00 41 95.00 

TR2302 การท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง 3/2562 8.10 13.51 18.91 22.00 13.51 5.40 5.40 10.81 37 89.18 

TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันสูง 

3/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100.00 

TR2302 การท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง 3/2562 6.25 9.37 40.62 15.62 25.0 0 0 0 32 93.75 

TR2302 การท่องเที่ยวในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง 3/2562 7.69 12.82 20.51 17.94 35.89 0 0 0 39 94.87 

TR2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 1 

3/2562 0 0 0 0 100.0 0 0 0 2 100.00 

TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3/2562 6.66 11.11 24.44 20.00 28.88 2.22 2.22 4.44 45 95.55 

TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3/2562 10.81 16.21 18.91 13.51 16.21 5.40 2.70 8.10 37 83.78 

TR1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม 3/2562 0 0 100.0 0 0 0 0 0 1 100.00 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 

3/2562 0 100.0 0 0 0 0 0 0 1 100.00 

TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3/2562 22.22 26.66 17.77 22.22 2.22 2.22 0 6.66 45 93.33 

TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3/2562 13.95 16.27 25.58 6.97 4.65 4.65 2.32 25.58 43 74.41 

TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันสูง 

3/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100.00 

TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

3/2562 53.33 20.00 20.00 6.66 0 0 0 0 15 100.00 

TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

3/2562 0 50.00 50.00 0 0 0 0 0 2 100.00 

TR2412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

3/2562 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00 

TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3/2562 30.55 19.44 22.22 16.66 5.55 0 2.77 2.77 36 97.22 

TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3/2562 27.27 18.18 18.18 21.21 6.06 0 0 3.03 33 93.93 

TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ท่องเที่ยวข้ันต้น 

3/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100.00 

TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3/2562 43.58 28.20 5.12 10.25 10.25 0 2.56 0 39 100.00 

TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3/2562 36.36 21.21 21.21 9.09 6.06 0 3.03 3.03 33 96.96 

TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 4 

3/2562 23.52 23.52 5.88 17.64 5.88 11.76 5.88 5.88 17 94.11 

TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยว 1 3/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.00 

TR4604 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยว 2 3/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 29 100.00 

TR4604 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยว 2 3/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 26 100.00 

 
หมายเหตุ 
 ผลการเรียนกรณี เกรด F ประกอบด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ 
 1. นักศึกษามีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละรายวิชาที่ได้แจ้งไว้ ใน มคอ.3 
 2. นักศึกษาเข้าเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมีข้ันต่ำ 80% ทำให้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผล 
 3. นักศึกษาไม่แสดงตัวเองในชั้นเรียน แต่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ 
 4. นักศึกษาไม่มาติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อขอแก้ผลการเรียน I หรือ  M ตามกำหนด 
 5. นักศึกษาถูกจำหน่ายตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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  5.1 จำหน่ายตามระเบียบการเงิน โดยนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนดเวลา 
  5.2 จำหน่ายตามระเบียบการวัดผล โดยนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด คือ 
1.80 
  5.3 เอกสารการสมัครเรียนไม่สมบูรณ์ ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา 
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
• สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1) 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ปรับปรงุ พ.ศ. 2563 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตร โดยใช้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพฒันาของสำนกัวิชาท่องเที่ยวและมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย และ
พัฒนาบนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF)และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1)ระดับอาเซียนตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition arrangement on Tourism Professional : ASEAN MRA-
TP) ของประชาคมอาเซียน และพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 

 
4-5.1-1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
 
4-5.1-2 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่อง 
เที่ยว (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) 

โดยมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตร ดังนี้ 
1. สำนักวิชาการท่องเที่ยว แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อดำเนิน 

การศึกษาวิจัยความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อกำหนดแนวทางในการพฒันาหลัก 
สูตรและสร้างเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของหลักสูตร 

2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดำเนินการประชุมอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
และอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อดำเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลัก 
สูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของหลักสูตร 

3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ส่งข้อมูลหลักสูตรและสาระในรายวิชาใน
หลักสูตร ให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรดำเนนิการ ปรบัปรุงหลักสูตร 

4. คณะกรรมการประจำหลักสูตร ดำเนินการ นำเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุง
และขออนุมัติหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพการทอ่งเที่ยวที่สอด 

คล้องกับอัตลักษณ์ของสำนักวิชาการท่องเที่ยวและของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกบั
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
(มคอ.1) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบณัฑิตที่มีสมรรถนะการปฏิบัตงิานตามมาตร 
ฐานวชิาชีพการท่องเที่ยว ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3) เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีสมรรถนะของการเป็นบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 
และมีความสามารถเปน็ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชพี 

 

 
การนำระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ / ดำเนินงาน 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 โดยมีเหตุ 
ผลดังนี ้

1) พัฒนาขึ้นภายใต้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของบัณฑิตที่พงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย คอื การเป็นผู้ที่มีทักษะเดน่ ความรู้ดี มีคุณธรรม 

2) พัฒนาขึ้นภายใตบ้ริบทของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความเชื่อมโยงกับกระแสแห่งโลกาภิวัตน ์

3) พัฒนาบนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (TQF) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1) และระดับ
อาเซียนตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพและเกณฑ์คุณสมบตัิบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition arrangement on Tourism Professional: 
ASEAN MRA-TP) ของประชาคมอาเซียน 

4) มุ่งเน้นความเปน็เลิศทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
สมรรถนะในการปฏบิัติงานในวชิาชพีการท่องเที่ยว สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

5) ผสมผสานความเปน็สากลสอดคล้องกับพลวัตโลกและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและภูมิภาค เชน่ การเชือ่มโยงกับอัตลักษณ์ของอนุภาคลุ่มน้ำโขงโดยการบรรจุ
รายวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง 

 

 
4-5.1-2 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่อง 
เที่ยว (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

6) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 ตามคุณสมบัติการขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ซึ่งผู้ขอรับต้องสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเก่ียวกับ
มัคคุเทศก์ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็น
มัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ หลักสูตรเสนอให้ปรับปรุง เพื่อให้บัณฑิตมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การเปน็มัคคุเทศก์และมีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพดา้นมัคุ
เทศก์ โดยเน้นการฝึกปฏบิัติด้านการนาเที่ยว ในการฝึก การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงาน
การท่องเที่ยว และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 

 

ผลการปรับปรุงหลักสูตร มีการกำหนดแนวคิดหลักสำหรับการออกแบบ
หลักสูตร รายละเอียด ดังนี ้

1. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยดำเนนิการอย่างน้อยทุก ๆ 3 - 4 ปี 

3. การพัฒนา ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานทรัพยากรการเรียนการสอนทั้ง
ในด้านจำนวนและคุณภาพ 

 

 
การประเมินกระบวนการ 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ได้มีการดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามวงรอบที ่สกอ. กำหนด โดยที่ผา่นมาไดม้ีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการในการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวชิา
การท่อง เที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตดิ้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามคุณสมบัติการขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ รวมถึง
นโยบายการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลัย 

 
 
4-5.1-2 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่อง 
เที่ยว (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

การออกแบบหลักสูตรที่เกิดขึ้นโดยในปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงราย 
วิชา ดังนี ้

การเรียนการสอนแบบบูรณาการทำงานระหว่างการเรียน (Worked 
Intregrated Learning)เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายในการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทำงานระหว่างการเรียน การปรับปรุงสาระในเนื้อหา
รายวิชา เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated 
Learning โดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวได้มีการนำไปทดลองประยุกต์ใช้ใน
บางรายวิชา ในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้แก่ 

1) รายวิชา TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยว 1 โดยให้นักศึกษา
เลือกฝึกกับสถานประกอบการจริง เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานท่องเที่ยวเบื้องต้นในธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริษัททวัร์ สำนักงานท่องเทีย่วและกีฬาจงัหวัด
เชียงราย โรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย 

2) รายวิชา TR1101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการทางดา้นวชิาชีพร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์ โดยฝึกปฏิบัติในเส้นทาง 
เชียงราย – ลำปาง – ลำพูน – เชียงใหม่ ร่วมกับมัคคุเทศก์อาชีพ 

3) รายวิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาง 
ด้านวชิาชีพร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์ โดยฝึกปฏิบตัิในเส้นทาง เชียงราย – ลำปาง – 
ลำพูน – เชียงใหม่ ร่วมกับมัคคุเทศก์อาชีพ 

 
4-5.1-2 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่อง 
เที่ยว (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) 
4-5.1-3 รายงานการ
ประเมินผลกิจกรรมรายวชิา 
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงาน
ท่องเที่ยว 1 
4-5.1-4 รายงานโครงการใน
รายวิชา TR1101 ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
4-5.1-5 รายงานโครงการ ใน
รายวิชา TR2201 หลักการ
มัคคุเทศก์ 
 

 
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากการดำเนนิงานของหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวที่ผ่านมา หลักสูตรได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทักษะทัง้ในด้านวชิาการและวิชาชีพของนักศึกษา
ไปควบคู่กัน โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน WIL และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จึงได้นำผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 เป็น หลักสูตรการท่องเที่ยว (ปรับปรุงปี 
2563) โดยมีการเปลี่ยนแปลงทีส่ำคัญ ได้แก ่
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
1. ปรับโครงสร้างหลักสตูรจากเดิม 142 หน่วยกิต  เป็น 126 หน่วยกิต 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะทางด้านวชิาการและวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น 
2. ปรับโครงสร้างวชิาเอกบังคบัลงมาเหลือ 30 หน่วยกิต  วิชาเอกเลือกเหลือ 

30 หน่วยกิต และลดวิชาฝึกประสบการณ์เปน็ 6 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ
ในวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเพิ่มมากขึ้น 

3. มีการปรับปรุงเนื้อหารายวชิา และเพิ่มรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการกับการทำงานในภาคปฏิบัติที่มากข้ึน 

4. มีการเพิ่มกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความเปลีย่นแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการพฒันาประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งได้กำหนดให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ ได้แก่ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาไมซ์และอีเว้นท์ และกลุ่มวิชาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

 
การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
มีระบบ มีกลไก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ในการปรับปรุงหลักสตูรให้มีความทัน 
สมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขาวิชา โดยมีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน 
สมัย ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง
หลักสูตร เช่น ความต้องการของผู้ประกอบการ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลัก 
สูตร ความพึงพอใจต่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร และข้อมูลจากศิษย์เก่า 

2. นำข้อมูลมาประชุมเพื่อดำเนนิการปรับปรุงหลักสูตร ตามความเหมาะสม 
3. นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อขอความ

เห็นชอบ 
4. เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขัน้ตอนและ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
4-5.1-2 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่อง 
เที่ยว (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการจัดกิจกรรมในการรวบรวมข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีการศึกษา 
นอกจากเนื้อหารายวิชาแล้ว ยังมีการปรับปรุงกระบวนการจัดกจิกรรมในราย 

วิชาตา่ง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Work Integrated Learning โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. อาจารย์ประจำสาขาวิชา ประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบ Work Integrated Learning 

2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ 2561 ของโปรแกรม
วิชาการท่องเที่ยว เสนอยังคณะกรรมการสำนักวิชาการท่องเที่ยว 

3. คณะกรรมการสำนักวิชาการท่องเที่ยว ประชุมและพิจารณาอนุมัติแผน 
และรวบรวมจัดทำเป็นแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอสำนัก
วิชาการท่องเที่ยว 

4. คณะกรรมการสำนักวิชาการท่องเที่ยว ส่งแผนปฏิบตัิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการจัดทำเป็นแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ 
2562 เป็นที่เรียบร้อย และสำนกัวิชาการท่องเที่ยว ได้ส่งไปยังสภามหาวิทยาลัยในการ
อนุมัติเพื่อดำเนินงานต่อไป 

 
4-5.1-2 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่อง 
เที่ยว (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) 
 

 
มีการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการปรบัปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย ความก้าวหน้าในศาสตร์ของการท่องเที่ยว โดยวัดจากจำนวนการจัดกิจกรรม
ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตร ทันสมัย เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แผน
ยุทธศาสตรช์าติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะ 
กรรมการจึงเห็นสมควรให้คงกระบวนการและกิจกรรมในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน 
สมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขาวิชานัน้ไว้และดำเนินการทั้งในปีการศึกษานี้และ
ต่อไปในปีการศึกษาหน้า 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ในศาสตร์ โปรแกรมวิชายังคงให้ดำเนินการตามเดิมอย่างต่อเนือ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 จนถึงปีการศึกษา 2562 เพื่อที่จะพัฒนาและดำเนินตามกระบวนการ ซึ่งได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์และนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ปีพ.ศ 2563 ด้วย โดยได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย รวมไปถึงนโยบายความร่วมมือการบริการระหว่างประเทศซึ่งมีผลตั้ง 
แต่ปีพ.ศ. 2558 ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และพระราชบัญญัติธุรกิจนำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

1. เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิม สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว เป็นสาขา 
วิชาการท่องเที่ยว 

2. ปรับลดจำนวนหน่วยกิตรวมจากเดิม 142 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 
3. เพิ่มรายวิชาปฏบิัติในกลุ่มวิชาเฉพาะดา้น จากเดิมมีสัดส่วนตอ่วิชาทฤษฏี

ร้อยละ 64.5 ต่อ 35.5 เป็นร้อยละ 83.3 ต่อ 16.7 
4. เพิ่มกลุ่มวิชาเลือกให้สอดคล้องกับจุดเน้นตามนโยบายรัฐบาล ปรับปรุงรูป 

แบบและวิธีการเรียนการสอนทีเ่น้น WIL มากยิ่งขึ้น ได้แก่ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว กลุ่ม
วิชาไมซ์และอีเว้นท์ และกลุ่มวชิาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

5. กำหนดทักษะและสมรรถนะที่คาดหวังและวธิีการพัฒนานักศึกษาตามชัน้ปี 
6. เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

 
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ดำเนินการกิจกรรมตามกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเนือ้หารายวิชา เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผลที่เป็นรปูธรรม ยกตัวอย่างไดด้ังนี้ 

- เพิ่มกลุ่มวิชาไมซ์และอีเว้นท์  และกลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 
- มีการปรับรายวชิาเพิ่มข้ึนตามกลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ได้แก่ การนำเที่ยวภาย ใน
ประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวไทย การนำเที่ยวภายในประเทศสำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ การนำเที่ยวตา่งประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ตัวแทนนำเที่ยวออนไลน์ 
ผู้จัดหาสนิค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 



59 
 

 
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

- มีการปรับรายวชิาเพิ่มข้ึนตามกลุ่มวิชาไมซ์และอีเว้นท์ ได้แก่ ความรู้เบื้อง ต้น
สำหรับธุรกิจไมซ์ งานบริการทีพ่ักแรมสำหรับธุรกิจไมซ์  งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับธุรกิจไมซ์ การตลาดและการขายเชิงบูรณาการสำหรับธุรกิจไมซ์ การจัดนิทรรศ 
การและกิจกรรมพิเศษ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดการสถาน ที่สำหรับ
ธุรกิจไมซ์ หลักการจัดการในธุรกิจไมซ์ การออกแบบและผลิตสือ่ดิจิทัลสำหรับ ธุรกิจไมซ์
และอีเว้นท์ การจัดการงานพิธีการ การจัดการสัมมนานานาชาต ิการจัดอีเว้นท์ด้านกีฬา 
และการจัดอีเว้นท์ดา้นวฒันธรรม 

- ปรับรายวชิาเพิ่มข้ึนตามกลุ่มวชิาการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ไดแ้ก่ สุขภาพ
องค์รวม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การ
นวดและสปาเพื่อสุขภาพ การทอ่งเที่ยวเนิบชา้ การท่องเที่ยวเชงิอาหาร การจัดการ
สปา การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการทีพ่ักแรมสำหรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การจัดการทีพ่ักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัย การจัดการนักท่อง เที่ยว
พำนักระยะยาว การออกแบบและผลติสื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ การ
จัดการนวัตกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 
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• การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 
 
ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การกำหนดผู้สอน 
ระบบและกลไก 

หลักสูตรมีแนวทางในการกำหนดผู้สอน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. โปรแกรมวิชาดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ให้มีความ

เหมาะสมกับรายวิชาที่จะเปิดการศึกษาในแต่ละภาคเรียน โดยให้คำนึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ตรงตาม
สาขาและรายวิชาที่จะสอน 

1.2 คุณภาพการสอนของอาจารย์ในภาคเรียนที่ผ่านมา โดยจะตอ้งมี
การประเมนิคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

1.3 ภาระงานตามตำหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. อาจารย์ในโปรแกรมวิชา ประชุมร่วมกันในการจัดผู้สอนและเสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้สอน มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาท่องเที่ยว 

3. คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการท่องเที่ยว ประชุมพิจารณาการกำหนด
ผู้สอนและส่งข้อมูลเพื่อขออนุมัติผู้สอนจากมหาวิทยาลัยต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผู ้สอน และแจ้งผลกลับมายังสำนักวิชา
ท่องเที่ยว 

5. สำนักวิชาท่องเที่ยวแจ้งผลการพิจารณาให้โปรแกรมวิชาได้ดำเนินการตาม
มติของมหาวิทยาลัย 

 
 
4-5.2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร
การท่องเที่ยว 
4-5.2-2 รายงานการนประชุม
คณะกรรมการประจำโปรแกรม
วิชาการท่องเที่ยว 
4-5.2--3 ใบสรุปการจัดผูส้อนของ
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว 

การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา กระบวนการกำหนดผู้สอนของหลักสูตรการ

จัดการท่องเที ่ยว มีความยืดหยุ ่นตามบริบทของสาขาวิชา ประกอบด้วย จำนวน
นักศึกษา อาจารย์และรายวิชาที่รับผิดชอบ  โดยได้มีการออกแบบการกำหนดผู้สอนให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 
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1. กำหนดอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรองในรายวิชาต่าง ๆ ที่
โปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดอาจารย์ผู้สอนจะ
พิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์
ผู้สอนเป็นหลัก 

2. กำหนดการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนเรียน โดยใช้เกณฑ์ภาระ
งานสอนของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ในการเปิดรายวิชาตา่ง ๆ เช่น อาจารย์หนึ่งท่านจะตอ้ง
สอนไม่เกิน 3 วิชา จำนวนชั่วโมงสอนจะต้องไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 21 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ นอกจากการใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ทางโปรแกรมวิชา ก็ยังมีเกณฑ์สำหรับ
อาจารย์ ดังนี้ 

 
รายวิชา หลักเกณฑ ์

วิชาแกน - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง ต้องเปิดสอน
ทุกภาคเรียนอย่างน้อย 1 หมู่เรียน 

วิชาเอกบังคับ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก ต้องเปิดสอนทุกภาคเรียนอย่าง
น้อย 1 หมู่เรียน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรอง ให้พิจารณาตามความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ 

วิชาเอกเลือก - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักทุกคน จะต้องเปิดรายวิชาที่ตัวเอง
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ให้ครบทุกรายวิชาภายใน 1 ปีการศึกษา 
หรือ 3 ภาคเรียน 

สำหรับรายวิชาที่ไม่เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือรอง สามารถเปิดสอนได้ เพื่อ
เป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์ โดยอนุญาตให้ไม่เกิน 1 หมู่เรียนต่อ 1 รายวิชา 
ต่อปีการศึกษา 

 
3. อาจารย์ผู้สอนที่จะเปิดรายวิชาต่าง ๆ จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพการสอน

ในรายวิชานั้น ๆ ไม่ต่ำกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
4. ในกรณีจำเป็น หลักสูตรจะมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมกับผู้สอน 
5. โปรแกรมวิชาจะกำหนดภาระงานการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานผู้สอน

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นต่ำคือ 15 คาบต่อสัปดาห์ และอาจารย์ภายในโปรแกรมจะมี
จำนวนภาระงานต่อภาคการศึกษาใกล้เคียงกัน 
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การประเมินกระบวนการ 
โดยทุกภาคการศึกษาโปรแกรมวิชาต้องดำเนินการทบทวนกระบวนการในการ

กำหนดผู้สอนของแต่ละแขนงวชิา เพื่อคุณภาพการสอนของอาจารย์เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรโดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งในด้านการประเมนิคุณภาพ การสอนของของ
อาจารย์ที่ประเมนิโดยนักศึกษา รวมถึงข้อร้องเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
โดยปีการศึกษา 2562 ที่ผา่นมา คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรได้มีการประเมิน
กระบวนการในการกำหนดผู้สอนและปัญหาต่าง ๆ จากโปร แกรมวิชา โดยได้ร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการปรับกระบวน การ การกำหนดผู้สอนให้สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2562 

ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชายังไม่พบปัญหาใด ๆ และมีการ
มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้มีความเหมาะสมและตรงกับความเชี่ยวชาญ
มากยิ่งขึ้น โดยผ่านการประชุมของโปรแกรมวิชา และได้เปิดวิชาแกน วิชาเอกบังคับ 
และวิชาเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ 

ด้านการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ที ่ประเมินโดยนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลการประเมินในแต่ละรายวิชาโดยเฉลี่ยมากกว่า 3.50 

 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ได้มีการวางแผนการกำหนดผู้สอนไว้ล่วงหน้า 

ตลอดปีการศึกษา 2562 โดยมีการแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบว่าในแต่ละภาคเรียนจะมี
รายวิชาใดบ้างที่จะเปิดทำการสอน และมีการจัดภาระงานสอนของอาจารย์ต่ำกว่า
เกณฑ์ขั ้นสูงที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อกรณีที่นักศึกษาขอเปิดรายวิชา จะทำให้
สามารถหาผู้สอนได้  

 
ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 โปรแกรมวิชาได้รับข้อมูลจากการประเมินกระบวนการเพื่อนำไปปรับปรุ ง

กระบวนการกำหนดผู้สอน โดยโปรแกรมวิชาได้มีการเปิดในรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนที่
ได้กำหนด แต่มีจำนวนนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะเข้ามาเรียนในรายวิชาแกนบาง
วิชามากกว่าจำนวนที่กำหนดในแต่ละห้อง จึงมีการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในแต่ละ  
Section เพิ่มให้พอดีกับห้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้น 
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การจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า ทำให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว 
สามารถบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทุกกิจกรรมที่ได้
วางแผนไว้ และอาจารย์สามารถจัดสรรเวลาทำงานวิจัยได้บรรลุตามเป้าหมาย และนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการได้ 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบ โดยนำผลการประเมินการสอนออน์ไลน์ โดยนักศึกษา ของสาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว โดยมีผลในภาพรวม 4.08 โดยโปรแกรมวิชา จะได้นำผลการประเมิน
ปรับปรุงและพัฒนาและวางแผนรูปแบบการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ 4.) 
 
ระบบและกลไก 

หลักสูตรได้มีการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างสม่ำเสมอ โดยให้โปรแกรมวิชาได้ดำเนนิการดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชามีนโยบายให้อาจารย์ทุกท่าน จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งก่อนเปิด
ภาคเรียน ในทุกรายวิชาที่มีการสอนในภาคเรียนที่ 1/2562  ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 
3/2562 โดยให้มีการออกแบบวิธีการสอน วิธีการประเมนิ กลยทุธ์การสอน ในมคอ.3 และ 
มคอ.4 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพือ่ การพัฒนา มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
4) มีวินัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององคก์ร

และสังคม 
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5) มีความเสียสละ จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 
1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากลและทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลก 

2) มีความรู ้ท ี ่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

4) มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการสื่อความหมาย 
การสื่อสาร การถ่ายทอดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่มีความสลับซับซ้อนให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

 
1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ ไปใช้
ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัตงิานจริงตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุ รกิจและจาก
ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 

1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) มีความสามารถในการปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อยา่งเหมาะสมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปญัหากลุ่ม 
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2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 

3) มีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจและทำงานเป็นทีม
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศในการ

ฟัง การอ่าน การพูด การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตา่งชาตไิด้อย่างเหมาะสม

ตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
3) มีความสามารถในการใช้สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จัก

เลือกรูปแบบการเสนอที่เหมาะสมสาหรับเร่ืองและผู้ฟงัที่แตกตา่งกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประมวลการแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
2. อาจารย์ประจำหลักสตูร ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง มคอ.3 และ 

มคอ.4 ของอาจารย์แต่ละทา่น และแจ้งผลการดำเนนิการให้อาจารย์ผู้รับผดิ ชอบได้
ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง 

3. การจัดทำ มคอ.3 ในทุกภาคเรียน จะต้องนำผลการประเมิน รวมถึง ปัญหา
อุปสรรค ที่ปรากฏใน มคอ. 5 รายวิชานัน้ ๆ ที่มีการสอนในภาคเรียนหลัง สุดมาใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงก่อนนำไปใช้เสมอ (ถ้าม)ี 

4. คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะนำ มคอ.3 มาพิจารณาในที่ประชุมของ
คณะกรรมการประจำหลักสูตร ก่อนจะนำส่งให้สำนักวิชาการทอ่งเที่ยวเพื่อดำเนินการ
ต่อไป 
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5. เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน คณะกรรมการประจำหลักสูตรก็จะมีการพิจารณา 
ทบทวนและประเมินกระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผน การ
เรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ในภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบไปใช้ใน
การพัฒนากระบวนการกำกับ ตดิตาม และตรววจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
ต่อไป 

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ไดม้ีการนำเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ในการเรียน
การสอนรายในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาส่งงานผา่นทางกลุ่มเฟสบุ๊ค  รวมถึงการ
สอบออนไลน์ผ่าน Google drive โดยให้นักศึกษาใช้มือถือเข้าทำการสอบผ่านมือถือได้
เลย 

ในปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ได้มีการกำกบัติดตาม
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการเปิดทำการจัดการเรียน
การสอน ดังนี ้

ตารางแสดงจำนวนรายวิชาที่มกีารจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 ของโปรแกรม
วิชาการท่องเที่ยว ในแต่ละภาคเรียน 

 

ภาคเรียน จำนวนวิชาที่เปิด 
จำนวนวิชาที่ส่ง 
มคอ.3, ,มคอ.4 

ร้อยละ 

1/2562 27 21 77 
2/2562 28 20 71 
3/2562 19 16 84 

รวม 74 54 72 
 

การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการประเมินกระบวนการในการกำกบั ติดตาม 

ตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ 3 มคอ.4 ของวิชาต่าง ๆ ที่เปิดทำการสอน
ในหลักสูตร โดยไดป้ระเมินหาปญัหาและอุปสรรคในกระบวนการดังกล่าว พบวา่ 

1. รูปแบบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ไม่สามารถดำเนนิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 หลักสูตร จึงมีแนวคิดให้อาจารย์ได้มีการป้อนข้อมูลแผนการเรียน มคอ.3 
และ มคอ.4 นะระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปิดทอดลองใหใ้ช้
บริการแต่เนื่องจากเนระบบใหม่ ยังไม่เสถียร ทำให้การป้อนข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.4 
ยังพบปัญหาบ้าง และ ยังไม่ครบทุกรายวิชา 

 

การปรับปรุง / พัฒนาจากผลการประเมิน 
หลักสูตรได้ให้อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ป้อนข้อมูล มคอ.3 

และ มคอ.4 ในระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้รูปแบบของ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา และทุกแขนงวชิา เปน็มาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
ปัจจุบนั หลักสูตรได้มีการป้อนขอ้มูล มคอ.3 และ มคอ.4 ในระบบของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ไปบางส่วนแลว้ 

 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย   การ
บริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ระบบและกลไก 

หลักสูตรได้มีนโยบาย ให้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรม
เสริมที่สอดคล้องให้กับนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีกระบวนการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ดำเนินการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการกำหนด
แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. หลักสูตรดำเนินการพัฒนาแผนการดำเนินโครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นแผนปฏิบัติงานโดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ ำปี
งบประมาณของโปรแกรมวิชาฯ 
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3. หลักสูตรดำเนินการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ที่มี
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว เพื่อขอ
อนุมัติแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติต่อไป 

4. เมื ่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โปรแกรมวิชาจะดำเนินการกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ 

5. หลักสูตรได้มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการการจัดการ
เรียนการสอน 

6. ทุกปีการศึกษา โปรแกรมวิชาจะมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

 

การนำระบบและกลไกไปปฏิบัติ 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากกระบวนการข้างต้น มีผลปรากฏ ดังนี้ 

รายวิชา กิจกรรม 

การบูรณาการ 

การ 
วิจัย 

บริการ 
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลป 

วัฒนธรรม 
TR2201 หลักการ
มัคคุเทศก์ 

การศึกษาดูงานและ
ทดสอบภาค ปฏิบัติ 
การนำเที่ยว เชียงราย 
- ลำปาง - ลำพูน - 
เชียงใหม่ 

   

      

 
 
4-5.2-4 โครงการศึกษาดูงาน
และทดสอบภาคปฏิบัติการนำ
เที่ยว เชียงราย ลำปาง ลำพูน 
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รายวิชา กิจกรรม 

การบูรณาการ 

การ 
วิจัย 

บริการ 
วิชาการ 

ทำนุบำรุง
ศิลป 

วัฒนธรรม 
TR4207 การจัดการ
โครงการด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม
และการบริการ 

การจัดทำโครงการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม
และการบริการของ
นักศึกษา 

   

TR 3307 การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของนักศึกษา 

   

 

 

 
 

การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม พบวา่ หลักสูตรมีการบูรณาการได้ครบทุกพันธกิจ ยกตัวอย่าง เช่น 

1. วิชา TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการ
ให้บริการนำเที่ยวในแต่ละสถานที่ของจังหวัดนั้น ๆ โดยจัดหาขอ้มูล กิจกรรมต่าง ๆ ใน
แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป ร่วมกับวิทยากรจากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย ในการ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ของล้านนาให้เข้าใจ เพื่อการสื่อความหมายให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

2. วิชา TR3307 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แบง่กลุ่มให้นักศึกษาไดล้ง
พื้นที่ และเลือกพื้นที่ในการคิด ออกแบบและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยชุมชนในชุมชนที่
นักศึกษาเลือก จากนั้นวางแผน ลงพื้นที่ร่วมกบัชุมชน จัดกิจกรรมประชุมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างมสี่วนร่วม ร่วมกับชุมชนเจ้าของพื้นที่ และนำเสนอแนว
ทางการพฒันา 
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การปรับปรุง / พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2562  โปรแกรมวิชาดำเนินการพัฒนาแผนการดำเนิน

โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และ
การทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรม สามารถปฏิบตัิงานตามแผนโดยให้สอดคล้องกับ
แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณของโปรแกรมฯ เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส
ที่ได้วางไว้อยา่งดี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้การใช้จ่ายงบประมาณก็
เป็นไปตามแผนการปฏบิติราชการโดยมีการกำกับตดิตาม ตรวจสอบ การดำเนนิ
โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนบุำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ผ่านที่ประชุมของแต่ละแขนงวชิาเพื่อให้
เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้โดยได้ทำการสรุป ผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากเสร็จ
กิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งแต่ละแขนงวชิาได้ปฏิบตัิกันไดต้ามที่กำหนด 

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ทางหลักสุตรพยายามในการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มทักษให้กับ
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ โดยหน่วยงานที่ได้มีการประสาน งานในปทีี่ผ่านมา 
เช่น มีความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรม WIL ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นสมาคมของบริษทัทัวร์ในจังหวัดเชียงราย 

นอกจากนี้ยังได้มีการทำ MOU ร่วมกับ หน่วยงานที่ได้ประสานงานไว้แล้ว 
เช่น สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 18 จังหวัด (สสทน) สงิห์ปาร์ค เชียงราย ซึง่
หน่วยงานต่าง ๆ จะมีการทำกิจกรรมร่วมกับโปรแกรมวิชา ในหลักสูตรการท่องเที่ยว 
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเรียนการสอนแบบ WIL 
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มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรปูธรรม 
การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า 
ในรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติเอง เช่น  วชิา TR3307 การจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน การที่นักศึกษาได้ออกปฏิบัติ ทัง้นี้ต้องออกปฏิบัติ ไมน่้อยกว่า 2-3 
คร้ัง พบว่า นักศึกษาได้มีการปรบัปรุง พฒันาแผนกิจกรรมของชุมชนที่ตนเลือก 
นอกจากนั้นแลว้  

ในรายวิชาที่มีการนำเทคโนโลยี โซเชียลมีเดียมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น วิชาการตลาด / โดยให้นักศึกษา นอกจากรายวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรพยายามใน
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จึงเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
ในการสำรวจ ศึกษา วิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาพัฒนา ปรับปรุงการเรียน
การสอน และให้แนวทางแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เห็นเป็นรูปธรรม และนักศึกษาได้
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานซึ่งได้ทำงานร่วมกัน เกิดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ
สังคม รู้จักปัญหาและการแก้ปัญหา เกิดทักษะในการเข้าสังคม ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
ทำงานต่าง ๆ ทราบถึงกระบวนการในการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ อีกด้วย และได้ทราบถึง
บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการทำงาน 

หลักสูตรได้มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยแลกเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา ได้องค์ความรู้จากข้อมูลจริง นั่นหมายถึงมหาวิทยาลัยได้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนต่อไป และจากการ
ที่สำนักวิชา ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ยังองค์การต่าง ๆ ช่วยให้คณะ หรือมหาวิทยาลัย 
ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานมากขึ ้น หน่วยงานได้บุคลากรที ่ตรงตามความ
ต้องการ โดยไม่ได้รับผลเสียหายแก่องค์กร เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ถ้า
นักศึกษาได้ฝึกงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะทำงานในองค์กร ก็สามารถเสนอให้มา
ทำงานหลังเรียนจบได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาหาพนักงานใหม่ นั ่นคือองค์กรมี
ทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กร และไม่มีความเสี่ยงว่า พนักงาน
จะทำงานได้ดีหรือไม่ นอกจากนี้พนักงานที่สอนงานแก่นักศึกษาและให้คำแนะนำเรื่อ
งานแก่นักศึกษา นอกจากตัวเด็กจะได้รับความรู้แล้ว พนักงานเองก็ยังจะได้ฝึกฝนทักษะ
การเป็นผู้นำ และทักษะการสื่อสารไปพร้อม ๆ กันด้วย 

 
4-5-2-5 โครงการสิงห์ปาร์ค 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 4 4 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3)  
ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
ระบบและกลไก 

หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการกำหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจัดให้มีการดำเนินการทวนสอบ 
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยจัดทำอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดย
ดำเนินการ ดงันี ้

1. หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในการทวนสอบร่วมกับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

2. อาจารย์ประจำหลักสตูรดำเนินการคัดเลือกรายวิชาที่จะดำเนินการทวน
สอบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่แต่ละแขนงได้จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 

3. อาจารย์ประจำหลักสตูร สุ่มเลือกนักศึกษาในรายวชิาที่ดำเนนิการทวนสอบ
เข้าร่วมกิจกรรมทวนสอบของแขนงวิชา 

4. ดำเนินการทวนสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ 
ที่เลือกมาในการทวนสอบ 

5. สรุปผลการทวนสอบเข้าทีป่ระชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาผล
การทวนสอบผลการเรียนรู ้

6. อาจารย์ประจำหลักสตูรพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ นำเสนอข้อมูลผลการ
ทวนสอบไปยงัคณะกรรมการสำนักวิชาการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณา 

7. อาจารย์ประจำหลักสตูรนำผลการพิจารณาการทวนสอบของโปรแกรมวิชา
ฯ นำไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
 
4-5.3-1 รายงานสรุปผลการ
ทวนสอบ 
 
 
 
 

การนำระบบและกลไกไปปฏบิตัิ 
ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาโปรแกรมวิชาฯ ไดด้ำเนนิการทวนสอบรายวชิา 

โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณทัดดาว บุญปัญญาโรจน์ ผู้จัดการบริษัท อาลี 
ทัวร์ เพื่อทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตรการท่องเที่ยวและได้มี
การทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดทำการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 ไม่น้อย
กว่า 
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ร้อยละของวิชาที่เปิดสอน โดยกิจกรรมการทวนสอบจะเปน็การสัมภาษณน์ักศึกษา 
และอาจารยผ์ู้สอน โดยใช้ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 มาประกอบในการ
สัมภาษณ์ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งผลการทวนสอบ พบวา่ ทุกรายวชิาที่
นำมาทวนสอบ ผา่นการประเมินทุกรายวิชา 

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ไดม้ีการกำหนดรายวิชาการทวนสอบ จำนวน 19 
วิชา จาก 71 วิชา ดังนี ้
 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนรายวิชา 

ที่เปิดสอน 
จำนวนรายวิชา 

ที่ทวนสอบ 
ร้อยละ 

ของวิชาที่ทวนสอบ 
1/2562 27 8 25 
2/2562 28 8 27 
3/2562 19 6 26 

รวม 74 22 29 

 

การประเมินกระบวนการ 
จากกระบวนการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีการศึกษา 2562 

โปรแกรมวิชาได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวชิาที่สอน
มากกว่า 25%  โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นัน้ เป็นการทวนสอบนักศึกษาในแต่ละชัน้ปี 
5 – 10 คน เป็นลักษณะของการพูดคุยโดยมีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลัก สูตรและเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาดำเนนิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
วิธีการสัมภาษณน์ักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยประเด็นที่มีการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ผู้สอน ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร โดยมีการพัฒนาทักษะ
ทั้ง 5 ด้าน ผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

2. อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างไรบา้ง 
3. สิ่งที่นักศึกษาได้ แต่ละวชิาเป็นอย่างไรบา้ง 
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4. ความต้องการของนักศึกษาว่าอยากจะให้ปรับปรุงในรายวชิานั้น ๆอย่างไร 
เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนการสอนของอาจารย์และเนื้อหาในรายวิชา แลว้จะได้นำไป
พิจารณาเพื่อการปรับปรุง หรือปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับความต้องการของ
นักศึกษา 

นอกจากการเพิ่มจำนวนรายวชิาที่จะต้องทำการทวนสอบแล้ว หลักสูตรได้มี 
การเพิ่มข้ันตอนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อีก 1 ข้ันตอน คือ การให้นักศึกษา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แล้วนำข้อมูลมาประกอบกับการทวนสอบในปี
การศึกษา 2562 นี้ด้วย ผลการทวนสอบในแต่ละดา้น มดีังนี ้

 
รายการ �̅� S.D. 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรม 3.99 0.75 
2. ด้านความรู้ 4.22 0.65 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.32 0.56 
4. ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความ
รับผิดชบ 

4.20 0.59 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.22 0.65 

รวมเฉลี่ย 4.19 .63 
    

 

การปรับปรุง / พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ได้มีการเพิ่มขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ โดย

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสประเมินในสิ่งทีไ่ด้รับการพฒันาในแต่ละรายวิชา และได้มีการนำ
ข้อมูลนั้นมาจัดทำเปน็ข้อมูลส่วนหนึ่งของรายงานทวนสอบประจำปีการศึกษา 2562 นี้
ด้วย และให้นำไปใช้ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปด้วย 

สาระสำคัญทีไ่ด้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่มนียัสำคัญคือ 
1. นักศึกษามีความต้องการให้จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกับการปฏิบัติ 

ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ เพื่อจะไดเ้ข้าถึงสิ่งที่เรียนมากับการนำไปใช้ได้จริง 
2. นักศึกษาต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏบิัติควบคู่กับ

การเรียนทฤษฏี เพื่อให้สามารถนำไปใชไ้ด้อย่างแทจ้ริง 

 
4-5.3-1 รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา / การกำกับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

หลักสุตรได้มีการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยมีกระบวนการดังนี ้

1.หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.5 และตัวอยา่งข้อสอบที่ใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และรายงานมายังอาจารย์ประจำหลักสูตร 

2. หลักสูตรประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ ผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาจาก มคอ.5 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และหาข้อผิดปกติในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น รายวิชาที่นักศึกษาได้เกรด A ทุกคน หรือ D, F จำนวนมากผิดปกติ โดย
ให้อาจารย์ผู้สอนไดด้ำเนนิการเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง 

3. คณะกรรมการประจำหนักสตูร ดำเนินการจัดทำ มคอ.7 เพื่อรายงานผล
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้แก่คณะกรรมการสำนักวิชาท่องเที่ยวเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

โปรแกรมวิชาได้มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร โดยได้จัดทำแบบประเมินที่มีคำถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน การวาง
ระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ การจดัผู้สอน การแจกอธิบาย
มคอ.3 / มคอ.4 การบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย / การ
บริหารวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เทคนิคการสอน ผลการ
ประเมิน TQF ทั้ง 5 ด้าน และ ทักษะของศตวรรษที่ 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5.3-2 รายงานความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนและสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ในรายวิชา ปี
การศึกษา 2562 

การนำระบบกลไกไปสู่การปฏบิตัิ / ดำเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาในทุกภาคเรียนโดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกทา่นจัดทำ มคอ.5 และส่งมา
พร้อมกับผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อเข้าที่ประชุมพจิารณาเกรดของหลักสูตร 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้มีการใช้ข้อมูลในการประเมินผลคุณภาพการสอนของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารยผ์ู้สอน ในการพิจารณาตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาร่วมกับ มคอ.5 ของรายวิชาตา่ง ๆ ด้วย 
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การประเมินกระบวนการ 
การประเมินกระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี

การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้พบวา่ ปัญหาหนึ่งทีม่ีผลกระทบต่อผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาคือ บางหมู่เรียน มีนักศึกษาจำนวนมาก ทำให้การรับรู้ของนักศึกษา
ลดลง จึงได้มีการหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น 
 

 

การปรับปรุง / พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการประเมินผลประเมนิกระบวนการในการตวรวจสอบประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้นำผลการปรับปรุงไปใช้ในการหาแนว ทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยตี่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดขีึ้น 

อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามผลการ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการนำเทคโนโลยตีา่ง ๆ เข้ามาใช้ เช่น การ
ให้ข้อมูลการสอนเพิ่มเติม ในกลุ่มวิชาใน Facebook  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปทบทวน
บทเรียนได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Google Drive เพื่อเพิ่มกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 4 4 
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• ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 
 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน 

การประชุมครั้งที ่ จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

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

 

 
 
 
✓ 

  
 
 
- รายงานการประชุม
โปรแกรมวิชาแต่ละ
ภาคเรียน 

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

หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ตามกระบวนการและได้ร ับการรับทราบจาก สำนักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียบร้อย 

 
 
 
✓ 

  
 
 
- หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุง 
พ.ศ.2563 

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

หลักสุตรการท่องเที่ยว ได้มีกาจัดทำรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
และ มคอ.4 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอน ได้จัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ส่งมายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคเรียนทุก ๆ ภาคเรียน 

 
 
 
 
✓ 

  
 
 
 
- มคอ.3 และ มคอ.4 
ครบทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีการให้อาจารย์ผุ้สอนจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 
และส่งมาพร้อมกับผลการเรียนของนักศึกษาในทุก ๆ ภาคเรียน โดยให้
ดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ หลังการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 

 
✓ 

  

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรได้มีกาจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 สิ้นสุดปี
การศึกษาในเดือน มิถุนายน 2563 และทางหลักสูตรได้จัดทำแล้วเสร็จใน
เดือนพฤษภาคม 2563 และรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักวิชาท่องเที่ยว 

 
 
 
 

✓ 

  
 
 
- มคอ.7 ของหลักสูตร 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ได้ดำเนินการทวนสอบรายวิชา โดยมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ คุณทัดดาว บุญปัญญา
โรจน์ ผู้จัดการบริษัทอาลีทัวร์ เพื่อทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา
ของหลักสูตรการท่องเที่ยว โดยได้มีการทำการทวนสอบรายวิชาที่เปิดทำ
การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิด
สอน ทั้งหมด 71 วิชา โดยทำการทวนสอบ 19 วิชา คิดเป็น ร้อยละ 26.76 
 

 
 
 
 
✓ 

  
 
 
 
- รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาปีการศึกษา 
2562 ของหลักสูตร
การท่องเที่ยว 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

โดยในแต่ละปีการศึกษา มีรายละเอียดจำนวนรายวิชาที่เปิดสอบ และ
จำนวนรายวิชาที่ทวนสอบ โดยทำการทวนสอบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ดัง
ตารางคำนวณรายวิชาทวนสอบ ดังนี้ 
 

ปี
การศึกษา 

จำนวนรายวิชา 
ที่เปิดสอน 

จำนวนรายวิชา 
ที่ทวนสอบ 

ร้อยละ 
ของวิชาท่ีทวนสอบ 

1/2562 27 7 25 
2/2562 29 8 27 
3/2562 15 4 26.6 

รวม 71 19 26.76 
 
 

   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีก่อน (2561) โดยเพิ่มกิจกรรมกาจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการทำงาน(WIL) และได้ดำเนินการทำความร่วมมือ MOU กับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน   

 
 
 
✓ 

  
 
 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการท่องเที่ยว 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงาน 

- 

N/A   
 
- ไม่ประเมิน 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ทุกคนในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
✓ 

  

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

N/A   
 
- ไม่ประเมิน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที ่ม ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการดำเนินงาน 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

 
 
 
✓ 

 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้าย / 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32 
โดยผลการประเมินมากที่สุดได้แก่ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
✓ 

  
 
 
- รายงานความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

 
รายการ ค่าเฉลี่ยทุกแขนง 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรม 4.43 
2. ด้านความรู ้ 3.85 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.46 
4. ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.72 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.29 

รวมเฉลี่ย 4.32 
 

 

   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 10 
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 10 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน 10 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปนีี้ 100 

 
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
สกอ. 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิ ร ะ ด ั บ อ ุ ด มศ ึ กษา
แห่งชาติ 

3.50 

10 
10 

 

X 100 100 5 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ

การ 
ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

TR1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียว 

1/2562 
F 

ร้อยละ 16.16 
(16 คน) 

เป็นจริง 

- คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ 
- ลาออก 
- พักการเรียน 
- ไม่เข้าชั้นเรียน 
- พ้นสภาพตามเกณฑ์
การเงิน (ไม่ชำระค่าเล่า
เรียน) 
- พ้นสภาพตามเกณฑ์ 
(เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตาม
เกณฑ์) 
- การปรับตัวได้ช้า ใน
การให้ตนเองมีระเบียบ
วินัยในการเรียน 
 

- อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตาม
ผลและให้คำแนะนำแก่
นักศึกษาเข้าใหม่ในชั้นปีท่ี 1 
อย่างใกล้ชิด 
- เรียกพบนักศึกษาเพ่ือ
สอบถามปัญหาหรือความ
เข้าใจ 
- แนะนำตักเตือนให้ข้อมูล
การประเมินผลกับนักศึกษา 
- จำกัดจำนวนนักศึกษาต่อ
ห้องไม่เกิน 50 คน 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
- ติวเข้มให้แก่นักเรียนท่ีมีผล
การเรียนอ่อนเพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ก่อนการสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
- ติดตามสอบถามผู้สอนเป็น
ระยะๆ 

TR1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การโรงแรม 

1/2562 
F 

ร้อยละ 15 
(15 คน) 

เป็นจริง 

TR2101 จิตวิทยาการบริการ 1/2562 
F 

ร้อยละ 11.76 
(12 คน) 

เป็นจริง 

TR2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางการท่องเท่ียว การ
โรงแรม และการบริการ 1 

1/2562 
F 

ร้อยละ 20.79 
(21 คน) 

เป็นจริง 

TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการท่องเท่ียว การโรงแรมและ
การบริการ 

2/2562 
F 

ร้อยละ 8.60 
(8 คน) 

เป็นจริง 

TR1104 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อการท่องเท่ียว การ
โรงแรมและการบริการ 

2/2562 
F 

ร้อยละ 22.35 
(19 คน) 

เป็นจริง 

TR3319 นันทนาการเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

2/2562 
F 

ร้อยละ 13.04 
(9 คน) 

เป็นจริง 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
 - ไม่มี 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 - ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน จะมีการประเมินคุณภาพการสอนของแต่ละรายวิชาในระบบ
สารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเว็บไซต์ reg.crru.ac.th ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านสามารถเข้า
ไปตรวจสอบผลประเมินคุณภาพการสอนของตนเองได้ 
 

ลำ 
ดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

1 TR1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยว 
1/2562 ✓   เน้นทักษะทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น และศึกษาดู

งานในวิชาชีพที่เกีย่วขอ้ง 

2 TR1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการโรงแรม 
1/2562 ✓  เน้นทักษะทางวิชาชพีเพิ่มมากขึ้น และศึกษาดู

งานในวิชาชีพที่เกีย่วขอ้ง 

3 
TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 ✓  การบูรณาการกับกจิกรรมอื่น ๆ ให้ มกีารเรียนรู้
นอกชั้นเรียน 

4 
TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อ
การท่องเท่ียวการโรงแรมและการบริการ 

1/2562 ✓   

5 TR2101 จิตวิทยาการบริการ 1/2562 ✓   
6 TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1/2562 ✓   

7 
TR2206 การจัดการธุรกิจนำเท่ียวและตวัแทนนำ
เท่ียว 

1/2562 ✓   

8 TR2207 การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเที่ยว 1/2562 ✓   
9 TR2209 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 1/2562 ✓   

10 
TR2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 1 

1/2562 ✓   

11 
TR2412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

1/2562 ✓   

12 
TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 

1/2562 ✓   

13 
TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

1/2562 ✓   

14 
TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

1/2562 ✓   
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ลำ 
ดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

15 
TR2515 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 1 

1/2562 ✓   

16 
TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

1/2562 ✓   

17 TR3202 กลยุทธ์การท่องเท่ียว 1/2562 ✓   
18 TR3204 การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว 1/2562 ✓   
19 TR3205 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 1/2562 ✓   
20 TR33011 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1/2562 ✓   
21 TR3312 การท่องเท่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 1/2562 ✓   

22 
TR4204 การบัญชีและการเงินสำหรับการท่องเท่ียว 
การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 ✓   

23 
TR4205 ระเบียบวิธวีิจยัสำหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

1/2562 ✓   

24 
TR4207 การจัดการโครงการด้านการทอ่งเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ 

1/2562 ✓   

25 
TR4602 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นสูง 

1/2562 ✓   

26 TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏบิัติในงานท่องเท่ียว 1 1/2562 ✓   

27 
TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นต้น 

1/2562 ✓   

28 HA2303 การจัดการงานแม่บา้น 2/2562 ✓   

29 
TR1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว 
การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 ✓   

30 
TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 ✓   

31 
TR1105 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

2/2562 ✓   

32 TR2102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2/2562 ✓   
33 TR2103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 2/2562 ✓   
34 TR2201 หลักการมัคคุเทศก์ 2/2562 ✓   

35 
TR2206 การจัดการธุรกิจนำเท่ียวและตวัแทนนำ
เท่ียว 

2/2562 ✓   

36 TR2208 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว 2/2562 ✓   
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ลำ 
ดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
37 TR2302 การท่องเท่ียวในกลุ่มอนภุาคลุม่น้ำโขง 2/2562 ✓   

38 
TR2412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

2/2562 ✓   

39 
TR2413 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 

2/2562 ✓   

40 
TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 4 

2/2562 ✓   

41 
TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

2/2562 ✓   

42 
TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

2/2562 ✓   

43 
TR2516 ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

2/2562 ✓   

44 TR3205 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 2/2562 ✓   

45 
TR3304 การจัดการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวัล การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ 

2/2562 ✓   

46 TR3305 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 2/2562 ✓   
47 TR33071 การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน 2/2562 ✓   
48 TR3309 การท่องเท่ียวสร้างสรรค์ 2/2562 ✓   
49 TR3319 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 2/2562 ✓   

50 
TR4205 ระเบียบวิธวีิจยัสำหรับการจัดการการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ 

2/2562 ✓   

51 
TR4206 การสัมมนาทางด้านการท่องเท่ียวการ
โรงแรมและการบริการ 

2/2562 ✓   

52 
TR4207 การจัดการโครงการด้านการทอ่งเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ 

2/2562 ✓   

53 
TR4602 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นสูง 

2/2562 ✓   

54 
TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นต้น 

2/2562 ✓   

55 
TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นสูง 

2/2562 ✓   

56 TR2303 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 3/2562 ✓   
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ลำ 
ดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
57 TR2302 การท่องเท่ียวในกลุ่มอนภุาคลุม่น้ำโขง 3/2562 ✓   

58 
TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นสูง 

3/2562 ✓ 
  

59 TR2302 การท่องเท่ียวในกลุ่มอนภุาคลุม่น้ำโขง 3/2562 ✓   

60 
TR2411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 1 

3/2562 ✓ 
  

61 TR3207 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 3/2562 ✓   
62 TR1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการโรงแรม 3/2562 ✓   

63 
TR1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 3 

3/2562 ✓ 
  

64 TR2303 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 3/2562 ✓   

65 
TR4606 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นสูง 

3/2562 ✓ 
  

66 
TR2415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 5 

3/2562 ✓ 
  

67 
TR2416 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 6 

3/2562 
✓   

68 
TR2412 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 2 

3/2562 
✓   

69 TR3207 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 3/2562 ✓   

70 
TR4605 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการท่องเท่ียว
ขั้นต้น 

3/2562 
✓   

71 TR2303 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3/2562 ✓   

72 
TR2414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ 4 

3/2562 
✓   

73 TR4603 การเรียนรู้ภาคปฏบิัติในงานท่องเท่ียว 1 3/2562 ✓   
74 TR4604 การเรียนรู้ภาคปฏบิัติในงานท่องเที่ยว 2 3/2562 ✓   

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 
2562 พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.08 ระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ ผู้สอนชี้แจงแผนการสอน การวัดและประเมินการสอนอย่างชัดเจน 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม จากการพิจารณาผลการประเมิน
ผู้เรียน พบวา่ นักศึกษาส่วนใหญ่มี
คุณธรรมจริยธรรมดี มีส่วนน้อยที่มี
ปัญหาในเร่ืองการเข้าชั้นเรียน 
เนื่องจากต้องทำงานเพื่อส่งเสียตัวเอง
ในช่วงเวลาว่างตอนเย็น 

- อาจารย์ผู้สอนมีการปรึกษากบั
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ช่วยดูแลนักศึกษา
บางคนที่มีปัญหาให้มากข้ึน โดยให้
คำแนะนำให้ทำงานกบัหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัเพื่อลดการเดินทาง ทำให้
สามารถมาเรียนและสง่งานไดต้รงเวลา 
- จัดหาแหล่งทุนการศึกษา เพื่อช่วย
นักศึกษาที่มีปัญหา 

ความรู ้ ผู้เรียนมีทักษะและความตั้งใจดใีนการ
เรียนการสอน ทำให้ส่วนใหญ่เรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่อาจมบีางราย 
ได้คะแนนเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 

- ได้มีการพิจารณาร่วมกันกับทกุภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องถึงนโยบายรับมอืกับ
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 
2.00 โดยการลงทะเบียนเรียนนัน้ต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากอาจารยท์ี่
ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อวางแผนการเรียนไม่ให้
ได้คะแนนต่ำอีก 

ทักษะทางปัญญา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง 
ๆ ที่อาจารย์แต่ละรายวชิามอบหมาย
ให้ทำงานส่งได้ผ่านตามเกณฑ์รายวิชา
นั้น ๆ 

- เพื่อให้การเรียนรู้ที่ใช้ทักษะทาง
ปัญญาได้ฝึกมากข้ึน คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มาพิจารณา
ร่วมกันกับอาจารย์แต่ละรายวชิา เพื่อ
ออกแบบโดยเน้นการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน
(WILL)เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ดำเนินการ
นำความรู้ทีไ่ด้เรียนมาไปประยุกต์ใช้โดย
มีผู้มีประสบการณ์และหน่วยงานสถาน
ประกอบการเป็นผู้ร่วมดำเนนิกิจกรรม
ร่วมกัน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

มีการาทำงานเป็นกลุ่มดี อาจมปีัญหา
ในเร่ืองของการแบ่งความรับผิดชอบ
ของงานที่อาจจะไม่เหมาะสมกบัความ
ถนัดและความชอบของนักศึกษาบาง
คน ทำให้ปฏิบัตงิานกลุ่มไดไ้ม่เตม็ที่ 

- ฝึกให้นักศึกษารู้จักการแบ่งหน้าที่
โดยวางหน้าที่ของผู้รบัผิดชอบให้
เหมาะสมทั้งในดา้นตวับุคคลและตัว
งาน และคอยให้คำปึกษาเปน็ระยะ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีปัญหาในเร่ืองการคำนวณ
ตัวเลข ทำให้บางรายวิชาที่ต้องมีการ
คำนวณตัวเลข นักศึกษาจะมปีญัหา
ได้ผลการเรียนต่ำ 

- การปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
ให้แก่นักศึกษา ก่อนเข้าบทเรียน 
สำหรับรายวชิาที่มุง่เน้นการคำนวณ
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมก่อนเข้าบทเรียน 

 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี 
จำนวนอาจารย์ใหม่ …………-……………. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-………… 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย 
สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระดับคณะและสถาบัน 
วันท่ี 30 – 31 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมทีคการเด้นสปา รีสอร์ท เชียงราย 

5 - - ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีความรู้และ
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร ได้ตรงกับ
เกณฑ์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย 
สนับสนุน 

การจัดการความรู้ระดับคณะ “การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ 
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับคณะ  
วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักวิชาการ 
ท่องเท่ียว 

10  - ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตร 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
วันท่ี 12-13 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1   

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
นำเสนอทางการท่องเท่ียว 
วันท่ี 7 มกราคม 2563 
ณ ป้อง ปทท.4 และ ป้อง ปทท.5 

10   

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลงาน
วิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
วันท่ี 18-19 มกราคม 2563 
ณ ห้องเชียงรายแกรนด์ 1 โรงแรมเฮอริเทจ 
จังหวัดเชียงราย 

6   

โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์
นครหริภุญชัย 
วันท่ี 22-23 กรกฏาคม 2562 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

1   
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากร 

สาย 
สนับสนุน 

โครงการสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานธุรกิจนำเท่ียวและมาตรฐานมัคคุเทศก์ 
วันท่ี 23 -27 กรกฏาคม 2562 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 

1   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
บทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ครั้งท่ี 7 ประจำปี 2563 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
วันท่ี 26-27 มีนาคม 2563 

3   

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ในการจัดทำ มคอ.3 – 6 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมอีทสลีฟ คาเฟ่แอนด์เบด อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

8   

โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
และการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
วันท่ี 24 มกราคม 2563 
ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2   
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หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร  
 

การบริหารหลักสูตร 
 

 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
การแบ่งรายวิชาและการจัด
รายวิชาในแต่ละภาคเรียนไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

มีการดำเน ินการท ี ่ซ ้ำซ้อนก ันในการ
เตรียมการสอนและการจัดอาจารย์ผู้สอน 
และส่งผลต่อคุณภาพการสอน 

ดำเนินการทบทวนและตรวจสอบ
การวางแผนการเรียนให้นักศึกษา
ระยะยาวโดยคำนึงถึงภาระงาน
สอน แผนการเรียนให้แก่นักศึกษา
ในหลักสูตร และความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ผู้สอน 

งบประมาณสนับสนุนการจัด
ก ิ จ ก ร ร ม ใน ร าย วิ ช า  แล ะ
ก ิ จ ก ร รมพ ัฒนาศ ั ก ยภาพ
นักศึกษาไม่เพียงพอ 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรายวิชาและ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ 

ประช ุมวางแผนการสน ับสนุน
งบประมาณในรายวิชาและโดยมี
การบูรณาการรายวิชาที ่สอนใน
ภาคเรียนเดียวกัน รวมถึงการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โดยความร ่วมม ือก ับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นที่
มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้นำความรู้ 
ทักษะไปปฎิบัติจริง 
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• สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
 
ผลการดำเนินงาน (อธิบายผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
มหาวิทยาลัยมีระบบการดำเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสำนักวิชาการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมดำเนินการ
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในเรื่องของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตำรา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ดังแผนภาพ 

 

5-6.1-1 รูปภาพประกอบสิง่
อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ 
ภาพอาคารหลังใหม่ 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม อินเทอร์เน็ต ห้อง
คอมพิวเตอร์ ลานกิจกรรม
กลางแจ้งห้องปฎิบตัิศูนยบ์่มเพาะ 
ห้องปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสโมสร
เพื่อทำกิจกรรม จุดปล่อยสัญญาน
อินเตอรเ์น็ต   
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

 

 
 

ในด้านของการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสำนักวิชา มีระบบและกลไกในการกำกับ ติดตาม 
และดูแลให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ ภายในสำนักวิชาฯ ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในปีพ.ศ.2558 สำนักวิชาการท่องเที่ยวได้การสร้าง
อาคารเพิ ่ม 1 หลังเป็นอาคารสำหรับทำการ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน พร้อมชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน เช่นโปรเจ็คเตอร์ ห้องประชุม
ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุน ซึ่งมีสภาพที่ดีและพร้อมต่อการเรียนการสอนซึ่งสำนักวิชาการท่องเที่ยว  
ได้ทำนุบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ห้องเรี ยน  
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดเพื ่อให้นักศึกษาได้ส ืบค้นข้อมูล อ่านหนังสือ  ห้อง
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และโดยการสำรวจความพร้อมใช้ และหาก
พบว่าไม่สามารถใช้งานได้ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักวิชาทราบ หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบและเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 

5-6.1-2 บันทึกข้อความสำรวจ
รายการหนังสือที่ต้องการซื้อ 
5-6.1-3 ใบสั่งซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/ รายการซื้อหนังสือ  
5-6.1-4 ผลสำรวจความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการ
จ ัดการเร ี ยนการสอน สำนัก
วิชาการท่องเที่ยว  
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา ปกีารศึกษา 2562 ซึ่งมี
รายละเอียดการประเมินแตล่ะดา้นมีผลและข้อเสนอแนะในดังนี้ 

1. จำนวนนักศึกษาตอบแบบสอบถาม ชั้นปีที่ 1 คิดเป็น 65.4% ชั้นทีป่ีที่ 2 คิด
เป็น 18%  ชั้นปทีี่ 3 คิดเป็น 12.8% และชั้นปีที่ 4 คิดเปน็ 4.8% 

2. ด้านเนื้อหารายวชิา นักศึกษามคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากตอ่เนื้อหาวิชา
ที่มีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาและวัตถปุระสงค์ รวมทั้งมีความทนัสมัยและ
ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำไปปรับใชต้่อการประกอบอาชพีในอนาคต 

3. ด้านผูส้อน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่น มีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาทีส่อน สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับรายวิชาให้
เข้าใจได้ง่าย ให้ความรู้ที่ทนัสมยัอยู่เสมอมีการวางแผนการเตรียมการสอนมาอย่างดี
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอและเอาใจใส่ จริงจังต่อการเรียนการสอน กระตุ้น ให้
กำลังใจนักศึกษาในการถามและแสดงความคิดเห็น เปน็ต้น 

4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเชน่
การชี้แจงบอกจุดมุ่งหมายของวชิาทีส่อนอย่างชัดเจน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและความ
เหมาะสมในการมอบหมายงานในรายวิชาสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาและ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ เป็นต้น 

5. ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน (ออนไลน์)นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่น มีการใช้สื ่อที่หลากหลายรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอน (สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)เอกสารและสื่อออนไลน์ที่ใช้มีคุณภาพที่ดี ส่งเสริมการ
เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนรวมทั้งมีการแนะนำการใช้สื่อออนไลน์อ่ืนๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าต่อด้วยตนเองอย่างเหมาะสมรวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ในภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ทั่วโลกได้
ประสบกับปัญหาการระบาดของCOVID-19 จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เร่ืองมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 
4) อาจารย์ผู้สอนได้ปรับกลยุทธ์รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด
จึงทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นโดยใช ้ระบบ  Google Classroom ,Google Meet และ 
Microsoft Team มาใช้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

5-6.1-5 สำเนาใบเบิกครุภัณฑ์  
5-6.1-6 สำเนายืม-คืน ชุดอุปกรณ์
เดินป่าและการท่องเที่ยวผจญภัย  
5-6.1-7 สำเนายืม – คืน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
5-6.1-8 แบบประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 
5-6.1-9 ภาพถ่ายกิจกรรมการใช้
ชุดอุปกรณ์เดินปา่ในการ
สนับสนนุการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา TR3308 การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว   
5-6.1-10 แบบสอบถามความพงึ
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนและสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ในรายวิชา ภาคเรียนที่ 
3 ปีการศึกษา 2562 (Google 
Form) 
5-6.1-11 รูปภาพการปรับ
รูปแบบระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ Google Classroom 
,Google Meet และ Microsoft 
team 
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6. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษามีความพงึพอใจอยู่ในระดับ
มากยกตัวอย่างเช่นการแจ้งหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน
ความชัดเจนของเกณฑ์ในการประเมินผลใช้วิธีการประเมินผลทีม่ีความหลากหลาย
รูปแบบข้อสอบเนน้เนื้อหาที่สำคัญ ตรงตามวัตถุประสงค์การสอนและความทนัสมัย
และประสิทธิภาพของข้อสอบเป็นตน้ 

7. ด้านสื่อ / เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน นักศึกษามีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อจำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการ
สอน ประสทิธิภาพของอุปกรณ/์สื่อการเรียนการสอน และ สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่มีความชัดเจนและเข้าใจงา่ย  

8. ด้านอาคารสถานที่/และสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากต่อ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม (ด้านความสะอาด ความร่ม
รื่น จำนวน โตะ๊เก้าอ้ี เพียงพอต่อผู้เรียน) อาหาร ห้องเรียน มีความเหมาะสม 
เพียงพอบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการ
ด้านวชิาการ นักศึกษามีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากต่อความเพียงของหนังสือ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ ที่ให้บริการของห้องสมุด ความทันสมัยของหนังสือ / สิง่พิมพ์ หอ้งสมุด 
ความหลากหลายของการค้นควา้ ของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี 
ดาวเทียม สื่อ CAI ฐานข้อมูล 

ข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
           1.เกี่ยวกับสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ/หรือปัญหาที่
ต้องการให้มีการเพิ่มเติมได้แก่  

1.1) นักศึกษาต้องการให้มีเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนัก  
1.2) ให้มีเครื่องปริ้นท์เอกสาร กรณีที่ต้องการปริ้นท์ด่วน  
1.3) WiFi และสัญญาณ internet ไม่แรง มีปัญหาต่อการเชื่อมต่อ

โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่จำเปน็ต่อการเรียนการสอน 
2. เก่ียวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 

2.1) นักศึกษาต้องการให้มีผู้สอนชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจา้ของภาษามา
สอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรงและแลกเปลี่ยน
ทางดา้นวฒันธรรม 

2.2) มีกิจกรรมภาคปฏิบัติมากข้ึนโดยการให้มีศึกษานอกสถานที่ 

 

 



98 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
ผลการประเมินโดยรวมของนักศึกษาต่อความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ 4.25 สำหรับข้อเสนอของนักศึกษาทีได้
เสนอแนะในปีการศึกษา 2562 ในประเด็นควรจัดให้มีห้องพยาบาล และสถานที่จอด
รถยนต์และรถจักรยานสำหรับนกัศึกษา ซึ่งทางหลักสตูรได้แจ้งไปยังสำนักวชิาการ
ทอ่งเที่ยวและได้รบัการสนับสนนุต่อข้อเสนอแนะ คือ สำนักวชิาการท่องเที่ยวมียา
สามัญประจำบ้านและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลขั้นตน้ที่พร้อมให้บริการ และได้จัดโซน
พร้อมป้ายประเภทการจอดรถบริเวณสำนักวิชาการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว ส่วน
ข้อเสนอแนะความต้องการเคร่ืองปริ้นเตอร์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร ทางสำนักวิชาฯ 
ได้รับพิจารณา  

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 จากประเด็นข้อเสนอแนะทั้งหมด 
หลักสูตรฯได้นำมาหารือในทีป่ระชุมกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อหาแนวทางปรบัปรุง ได้
ข้อสรุปว่า ในข้อ 1.1,1.2 และ 1.3 ให้บันทึกรายการปรับปรุงแจ้งให้สำนักฯ ได้รับ
ทราบเพื่อนำไปพจิารณาวางแผนจัดหาครุภัณฑ์ในปีงบประมาณต่อไป (ข้อเสนอแนะ
เดิมจากปีการศึกษา 2562) ส่วนในประเดน็ข้อ 2.1,2.2 หลักสูตรฯ โดยประธาน
หลักสูตรฯแจ้งต่ออาจารย์ประจำวิชาที่เป็นรายวิชาปฏบิัติให้วางแผนการเรียนการ
สอนที่เน้นการนำนักศึกษาออกเรียนรู้นอกสถานที่มากข้ึน  และให้อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชามอบหมายกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกไปสัมภาษณ์ พบปะ กับนักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติเพื่อเสริมความรู้และทักษะดา้นการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน (ข้อเสนอแนะ
เดิมจากปีการศึกษา 2562) และอาจารย์ผูส้อนไดน้ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามขอ้เสนอแนะดังกลา่ว 

 

จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
สำหรับสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ภายในสำนักวชิาการท่องเที่ยวทีค่ณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรได้มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้แก ่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ หอ้งปฏิบัติการจำลอง คอมพิวเตอร์ สัญญาณอนิเทอร์เนต ห้องสมุด
และมุมค้นคว้า เป็นตน้ จากสภาพอาคารที่ยังใหม่ (อายงุาน 3 ปี) และอุปกรณ์ตา่งๆยัง
ใช้การได้ดี อยู่ในสภาพพร้อมใชแ้ละเพียงพอต่อการเรียนการสอน สำนักวิชาฯ จึงไม่ได้
จัดงบประมาณจัดซื้อจัดจา้งการซื้อครุภัณฑ์เพิม่เติม เช่น ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเดิน
ป่าทั้งหมดยงัอยู่ในสภาพที่ดี พรอ้มใช้งาน และมีจำนวนครบถ้วน โดยทัง้นี้ครุภัณฑช์ุด
อุปกรณ์เดินป่าซึ่งอยู่สภาพดีพรอ้มใช้งาน ได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชา TR 2208 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งเป็น
การใช้สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่ได้เพิ่มพัฒนาการแก่นักศึกษาโดยการเรียนรู้จริง 

 
5-6.1-12 ภาพถ่ายสิ่งสนับสนนุ 
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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           นอกจากน ี ้   หล ักส ูตรได ้ร ่วมม ือก ับหอปรัชญาร ัชกาลที ่  9 ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หอนิทรรศการศาสตร์พระราชา) โดยให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในด้านการสื่อสารและการนำชมสถานที่สำหรับ
การเตรียมความพร้อมการเป็นมัคคุเทศก์เมื ่อสำเร็จการศึกษาฯ ซึ่งได้ บูรณาการ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดัง ปรากฏในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)  

 
 
 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ภายหลังจากที ่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการสำรวจความ
ต้องการของอาจารย์ต่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้โดยเน้นที ่รายวิชาฝึกปฏิบัติ ที่
จำเป็นต้องใช้เครื ่องมือและอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และความต้องการของ
นักศึกษาต่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ที ่จะช่วยพัฒนาทักษะ/ความรู ้ในรายวิชา 
หลักสูตรฯจัดทำแผนจัดหาทรัพยากรเสนอต่อสำนักวิชา ก่อนปีงบประมาณ เพื่อให้
สำนักฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็น
ตามลำดับก่อนหลัง   

ในกรณีที ่หลักสูตรฯต้องการเอกสาร ตำรา เพื ่อใช้ในการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสามารถรวมรวบรายการหนังสือพร้อมรายละเอียดเสนอ
ให้กับสำนักวิชาหรือส่งโดยตรงไปยังสำนักวิทยาบริการ เพื่อจัดหาให้ทันก่อนเปิดภาค
เรียน 

 
 
5-6.1-13 แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การจ ัดการเร ียนการสอนของ
อาจารย์ผู ้สอนและสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การนำไปดำเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีสำรวจ) วันที่สำรวจ ....4 กุมภาพันธ์ 2563....  
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1) การให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในบางภาคเรยีน
ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลการท่องเทีย่ว ทำให้ได้รับประสบการณ์
น้อย 
 
2) ควรเพิ่มอาจารยผ์ู้สอนภาษาต่างประเทศท่ีเป็นชาวต่างชาติเพื่อ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สื่อสารอย่างถูกต้อง 
 
3) ควรเพิ่มการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละรายวิชา 

1) ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงแผนการเรียนให้มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพข้ันต้น และขัน้สูงในภาคเรยีนท่ี 2 ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์มาก
ยิ่งข้ึน 
2) ทางหลักสูตรได้มีการจัดหาบุคลากรชาวต่างชาติแต่ติด
เงื่อนไขเรื่องวุฒิการศึกษา จึงทำให้ไมส่ามารถจ้างอาจารย์
ชาวต่างชาติได ้
3) ทางหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผูส้อนปรับรูปแบบ
กิจกรรมการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจริงโดยให้แต่ละ
รายวิชาร่วมบรูณาการซึ่งกันและกนั 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
1) ปรับแผนการเรยีนให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้ันต้น และขั้นสูงในภาคเรียนท่ี 2 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
2) ให้อาจารย์ผูส้อนปรับรูปแบบกิจกรรมการศึกษาดูงานและลงมือปฏบิัติจริงโดยให้แตล่ะรายวิชาร่วมบรูณาการซึ่งกัน

และกัน 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
             ทางหลักสูตรได้มีการจดัส่งแบบสอบถามผ่านบณัฑติไปให้แก่ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน   และใหบ้ัณฑิตเป็นผูต้ิดตามผลส่งกลับ
มายังหลักสูตร 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1) บัณฑิตควรฝึกทักษะในการทำงาน และการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น การบูทโพส , การใช้
โปรแกรมโฟโต้ช้อปในการออกแบบสื่อ เป็นต้น 

2) บัณฑิตควรเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 ให้มีความคล่องแคล่วและชำนาญ 

 

1) หลักสตูรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องและทันสมัย 

2) อาจารยผ์ู้สอนออกแบบกิจกรรมทีใ่ห้นักศึกษาได้มโีอกาส
ฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศกับ
ชาวต่างชาต ิ

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
1) หลักสตูรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหารายวิชาให้มีการใช้โปรแกรมโฟโต้ช้อปในการออกแบบสื่อ และการบูทโพส 
2) ปรับรูปแบบกิจกรรมในรายวิชาใหน้ักศึกษาได้มโีอกาสฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ 
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หมวดที่ 7 แผนการดำเนินงานเพือ่พัฒนาหลักสูตร  

 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

 
แผนดำเนินการ 

กำหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ดำเนินการได้สำเร็จ 

พัฒนาและส่งเสริมการ
ดำเนินงานด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทำนุบำรุง
ศ ิ ล ป ว ั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
คณาจารย์ 

 
มิถุนายน 2563 

 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอ
ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ จำนวน 2 
เร ื ่องและมีผลงานที ่ได ้ร ับตอบรับการตีพ ิมพ์
วารสารต่างประเทศจำนวน 1 เรื่อง  

พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทางวชิาชีพเพื่อ
สร้างความเชีย่วชาญและ
ความเป็นมืออาชีพของ
คณาจารย ์

มิถุนายน  2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

ไม่สามารถดำเนนิการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในทศวรรษที่ 21 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

ไม่สามารถดำเนนิการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 
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แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ดำเนินการได้สำเร็จ 

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

มกราคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

ไม่สามารถดำเนนิการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 

ส่งเสริมการจัดทำ
ผลงานวิจัยและการ
เผยแพร่บทความวิจัย 
และบทความวิชาการ 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ  

ส่งเสริมการจัดทำผลงาน
ทางวชิาการเพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 

มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

ไม่สามารถดำเนนิการได้เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 19 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน 
เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค
วิด-19 โดยประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ 
เคอร์ฟิว 

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา 

พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

มีการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในปี 
2564 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 
1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 - ไม่มี - 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 และเทคโนโลยีในยุค 2020 
 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทำวิจัยเพื่อสร้างผลการในการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2563 - 2564 
 
(ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ) 

 
กิจกรรม 

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด
แผน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิต 
1) การติดตามการขอขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ 
2) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ และคุณภาพหลักสตูร

ของบัณฑิตใหม่ 
3) การติดตามภาวะการมีการทำ และความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
4. พัฒนาทักษะอาชีพในการเปน็ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 
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กิจกรรม 
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด

แผน 
ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา 
1) กำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมในแผนปฏบิัติการ

ของหน่วยงาน 
2) ติดต่อประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการให้เพิ่มข้อมูล

ผู้ปกครอง  เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉินทางการเรียน และการใชช้ีวติของ
นักศึกษา 
3) สำรวจข้อมูลความพร้อมในการศึกษาของนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการ
คงอยู่ และการสำเร็จตามเกณฑก์ารศึกษา 

มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรอนปุริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพิ่มเติมใน
หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 

มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

อาจารย ์
1) ส่งเสริมอาจารย์จัดทำวิจัย และตีพิมพบ์ทความวชิาการ 

 
พฤษภาคม 2564 

คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
 

1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรรายตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

  
ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด โดย สกอ. 

ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.51 86.40 4.32 4.32 
20 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3.00 30 56.60 2.83 
53 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 4 4 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3 10 3.33 3.33 

3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3 4 4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมนิผู้เรียน 

 
 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 10 100.00 5 

10 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้    
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 

รวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 3.96 
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1. การกำกับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน 
2. บัณฑิต   3.58 3.58 ดี 
3. นักศึกษา 4.00   4.00 ดี 

4. อาจารย ์ 3.78   3.78 ดี 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

4.00 4.33  4.25 ดีมาก 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  4.00  4.00 ดี 

ผลการประเมิน 3.90 4.25 3.58 3.96 ดี 

 
3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
องค์ประกอบท่ี2  บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 

  

 
องค์ประกอบที่3 นักศึกษา 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 

  

 
องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 

  

 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 

  

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1   อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2   อาจารย์ปทุมพร  แก้วคำ 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 3   อาจารย์นำขวัญ  วงศ์ประทุม 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 4   อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 5   อาจารย์รชตะ ไชยเมือง 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ปทุมพร  แก้วคำ (หัวหน้าภาควิชา) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ (คณบดี) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 


