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ค าน า 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ให้ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรของหลกัสูตร มี
ความตระหนกั และเขา้ใจในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา การก าหนดนโยบาย พร้อมทั้งพฒันาระบบและ
กลไก การประกนัคุณภาพการศึกษามากข้ึน หลกัสูตรฯจึงไดร้ะดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกฝ่ายของหลกัสูตรฯ ในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557   (1 มิถุนายน 2557 – 31 

กรกฎาคม 2558) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยไดร้ายงานผลการด าเนินงานทั้งส้ิน 6 องคป์ระกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน องคป์ระกอบท่ี 6 

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
 

ในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองในคร้ังน้ีหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว
และการโรงแรม หวงัว่ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาฉบบัน้ีจะเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขและ
พฒันางานหลกัสูตรฯ และไดแ้นวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

 

ลงนาม ……………………..………………………….ประธานหลกัสูตร 

             (นางสาวนนัทกานต ์ศรีปลัง่) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ก่อตั้งข้ึนในคณะวิทยาการ
จดัการ  เม่ือ  พ.ศ. 2557  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ให้
คณะวชิาวทิยาการจดัการ  เป็นส่วนราชการหน่ึงของวิทยาลยัครูเพชรบูรณ์อยา่งเป็นทางการ  มีหวัหนา้คณะวิชา
เป็นผูบ้ริหารเช่นเดียวกบัคณะอ่ืน ๆ  และท าหน้าท่ีจดัการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม และในวนัท่ี  7 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 หลกัสูตร
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ไดรั้บการเห็นชอบหลกัสูตรจาก ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และท าการเปิดสอนนกัศึกษาภาคปกติ  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มีคณาจารยท์ั้งส้ิน 4 คน  เป็น
ขา้ราชการ 1 คน  พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 3 คน  
 

วสัิยทัศน์  
 พฒันาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งมีคุณภาพและคุณธรรม 
 

ปรัชญา 
ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะและศกัยภาพในดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม มีความช านาญ

ในทกัษะตามมาตรฐาน และบณัฑิตสามารถใชค้วามรู้ คุณธรรมและจริยธรรม อยา่งมีวจิารณญาณเพื่อใหเ้ผชิญ
กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมัน่คงและดีงาม 
 

พนัธกจิ 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มีหนา้ท่ีพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ดงัน้ี  

1.ผลิตบณัฑิตใหมี้ศกัยภาพและทกัษะในดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม และสามารถน ามา
บูรณาการไปพฒันาสู่การท างานไดอ้ยา่งมัน่คง 
  2.อนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

  3.พฒันาและส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2557 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน    ผลการประเมิน  เท่ากบั  ผา่น  

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต      ผลการประเมิน   เท่ากบั 4.59 ระดบัดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา    ผลการประเมิน  เท่ากบั  3.00 ระดบัปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์    ผลการประเมิน  เท่ากบั  2.3 ระดบัปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน  ผลการประเมิน  เท่ากบั  3.5 ระดบัดี  

       การประเมินผูเ้รียน 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   ผลการประเมิน  เท่ากบั 3.0 ระดบัปานกลาง 
 
 

สรุป  การด าเนินงานทางดา้นการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว
และการโรงแรม  คณะวทิยาการจดัการ   โดยภาพรวม 6 องคป์ระกอบนั้น มีค่าคะแนนท่ี 3.28 ซ่ึงอยูใ่น ระดบัดี 

 

 
ลงนาม ……………………..………………………….คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

    (ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ์  เรืองวิทยาภรณ์) 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไปหัวข้อที ่1) 

ภาษาไทย     :  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Arts  Program in Tourism and Hotel 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป หัวข้อที ่2) 

 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย):        ศิลปศาสตรบณัฑิต (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 

 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย):          ศศ.บ.  (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 

 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ):    Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 

ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :   B.A. (Tourism and Hotel ) 
 

3. รูปแบบของหลกัสูตร (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป หัวข้อที ่5) 

3.1.รูปแบบ 

                                 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 

      3.2.ภาษาทีใ่ช้ 

                      ภาษาไทย  
       3.4.ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
                         - 
 

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อมูล

ทัว่ไป หัวข้อที ่6) 



6 

 

 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 วนัท่ี 11 

มิถุนายน พ.ศ.2555   

 สภามหาวทิยาลยั เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 6/2555 วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2555  
 

 

5. สถานภาพของหลกัสูตรในปีการศึกษา 2557  หลกัสูตรเก่า/ยงัไม่ปรับเขา้กรอบ TQF 

 หลกัสูตรใหม่ (พ.ศ. 2555)ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 255..) ตามกรอบ TQF 

6. ประเภทหลกัสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวชิาชีพ      ไม่มีสภาวชิาชีพควบคุม 

 หลกัสูตรสาขาวชิาชีพ   
รับรองโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

7. การพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร (นับตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จ านวน 2 คร้ัง  
 

ล าดับทีข่องการ
พฒันา/ปรับปรุง

หลกัสูตร 

ปี พ.ศ. ที่ท าการพฒันา/

ปรับปรุง 
หมายเหตุ/เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรุง 

1 2557 เปล่ียนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
2 2558 ครบรอบการพฒันาหลกัสูตร 

 

8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  

    (ปีทีผ่่านมา) 

องค์ประกอบที ่2  การผลติบัณฑิต 

จุดท่ีตอ้งควรปรับปรุง/ขอ้เสนอแนะ 

จุดทีต้่องควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารยมี์วุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทาง
วชิาการนอ้ย 
2. การประเมินหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้
ขอ้มูลในการพฒันา/ปรับปรุงไม่ชดัเจน 

1. ควรมีการน าผลการประเมินโครงการกิจกรรม 
สรุปในรายงานการประชุมอยา่งต่อเน่ือง และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ครงการ และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้
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3. การน าความรู้จาก KM ไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอนนอ้ยมาก 
 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
จุดท่ีตอ้งควรปรับปรุง/ขอ้เสนอแนะ 

จุดทีต้่องควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 
 ควรจดัท าขอ้มูลสรุปเก่ียวกบัฐานขอ้มูลของศิษยเ์ก่า

ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 

องค์ประกอบที ่4  การวจัิย 
จุดท่ีตอ้งควรปรับปรุง/ขอ้เสนอแนะ 

จุดทีต้่องควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 
การเขียนผลสรุปการบูรณาการงานวจิยัการเรียนการ
สอนและการบูรณาการบริการวชิาการ 
 
 

ควรจดัอบรมใหค้วามรู้ในการเขียนรายงานวจิยั/การ
บริการวชิาการ 
 
 
 

 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

จุดท่ีตอ้งควรปรับปรุง/ขอ้เสนอแนะ 

จุดทีต้่องควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 
การเขียนการบูรณาการใหเ้กิดความสอดคลอ้งทั้ง 3 

ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน 2) 

การบูรณาการบริการวชิาการกบังานวจิยั และ 3) 

การบูรณาการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน
และงานวจิยั 

 
 

 

องค์ประกอบที ่6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

จุดท่ีตอ้งควรปรับปรุง/ขอ้เสนอแนะ 

จุดทีต้่องควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 
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การบูรณาการการในเร่ืองของการเขียนรายงานให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนโดยเฉพาะการ
เช่ือมโยงการเขียนรายงานให้ส่ือวา่การท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมสามารถใหน้กัศึกษาเขา้มามี
ส่วนร่วมอยา่งไรและมีความเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอนหรือการบริการวชิาการหรือวจิยัอยา่งไร 
 

 
 

 
 
 
 

ส่วนที ่2 

รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรสาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

1. รหัสหลกัสูตร     25431541100482 

2. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ช่ือ – ช่ือสกลุ 
 

คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

สถาบันการศึ
กษา 

ปี
การศึกษ
าทีจ่บ 

ว.ด.ป. 

ทีเ่ร่ิม
งาน 

ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
หมายเหตุ 

1. นางสาวนนัทกานต ์  ศรีปลัง่ 
(ประธานหลกัสูตรฯ) 

ศศ .ม . (การจัด
โรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 
ศศ.บ.(อุตสาหก
รรมท่องเท่ียว)  

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

มหาวิทยาลัย
ร าชภัฎสวน
ดุสิต 

2553 
 

 
2549 

20 มิ.ย. 
2554 

อาจารย ์ คุณวฒิุสาขาวชิา
ตรง 

2.นางสาวภรวลญัช์ มาอยู ่
(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

ศศ .ม . (การจัด
โรงแรมและการ

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2553 
 

1 ส.ค. 
2556 

อาจารย ์ คุณวฒิุสาขาวชิา
ตรง 
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ท่องเท่ียว) 
ศศ.บ.(อุตสาหก
รรมท่องเท่ียว)  

 

มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฎ
เพชรบูรณ์ 

 
2551 

 

3.นางสาวสุนทรีย ์ รอดดิษฐ ์

(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 
ศศ.ม.

(ประวติัศาสตร์) 
ศศ.บ.(อุตสาหก
รรมท่องเท่ียว)  

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
สถาบนัราช
ภฏัพิบูล
สงคราม  

2547 
 

2538 
 

27 ก.ค. 
2540 

อาจารย ์ คุณวฒิุสาขาวชิา
สมัพนัธ์ 

4.นางสาวทิวาวรรณ  ศิริเจริญ 

(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 
วท.ม. (การ
จดัการการ
นนัทนาการและ
การท่องเท่ียว) 
บธ.บ. (การ
จดัการการ
ท่องเท่ียว) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
วทิยาลยัดุสิต
ธานี 

2553 
 

2549 

6 ม.ค. 
2557 

อาจารย ์ คุณวฒิุสาขาวชิา
สมัพนัธ์ 

5. - 
 

    อยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินการคดัสรร
อาจารย ์

 

3. อาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557    

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
อาจารย ์Alec Michael Peeples 

อาจารย ์กอบกาญจน์  วเิศษรัมย ์ 
อาจารย ์นงลกัษณ์  อานี  
อาจารย ์สุวฒัน์  อินทรประไพ 
อาจารย ์นงลกัษณ์  เรืองวทิยาภรณ์  
อาจารย ์มณีรักษ ์ กาญจนรางกรู  
อาจารย ์แกว้ตา  ผวิพรรณ  
อาจารย ์สุทิน  เจียมประโคน  
อาจารย ์หยาดพิรุณ  ศุภรากรสกุล  
อาจารย ์อนุพงษ ์ สุขประเสริฐ  
กลุ่มวชิาเลอืกภาษาต่างประเทศ 
อาจารย ์จินตรัตน์  แสงศิริ  



10 

 

 

4. อาจารย์พเิศษ 

ไม่มี 
 

5. บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรหรือบุคลากรที่หลักสูตรใช้ร่วมกันกับคณะและการพัฒนา
บุคลากรในรอบปี 
ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

ตาราง  สรุปจ านวนบุคลากรประจ าหลกัสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2557  

จ าแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ 

รวม ต า่กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวชิาการ - - 4 - 4 - - - 4 

รวม - - 4 - 4 - - - 4 

 

6. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 

7. การก ากบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

7.1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีทั้งหมด 4 คน 

7.2 คุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
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เอกสาร/หลกัฐาน 
- MSBH-01-1.1-01  เล่ม มคอ. 2  
- MSBH-01-1.1-02  เอกสารการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (สมอ. 08) 

 

7.3  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 หลกัสูตรเดิมเป็นหลกัสูตรของปี ...........2552.......มีการพฒันาหลกัสูตรมาเป็นหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) เม่ือปี พ.ศ. ....2555....และจะมีการปรับปรุงหลกัสูตรในรอบถดัไปในปีพ .ศ. 
...2559...... 

 โดยในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฯ ไดมี้การด าเนินการในขั้นตอนการวิพากษห์ลกัสูตรภายใน 
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการประเมินหลกัสูตรตามตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และผูว้ิพากษภ์ายในมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัฯไดจ้ดัข้ึน เม่ือ
วนัท่ี 29-30 มิถุนายน 25578 (MSBH-01-1.1-03, MSBH-01-1.1-04) 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-01-1.1-03 โครงร่างการปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. 2559  

- MSBH-01-1.1-04 ค าสัง่ไปราชการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการประเมินหลกัสูตร 

ทีจ่บ 

1. นางสาวนนัทกานต ์  ศรีปลัง่ 
(ประธานหลกัสูตรฯ) 

ศศ .ม . (การจัดโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเท่ียว)  

มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต 

2553 
 

2549 

2.นางสาวภรวลญัช์ มาอยู ่
(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

ศศ .ม . (การจัดโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเท่ียว)  

มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เพชรบูรณ์ 

2553 
 

2551 
 

3.นางสาวสุนทรีย ์ รอดดิษฐ ์

(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

ศศ.ม.(ประวติัศาสตร์) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเท่ียว)  

มหาวทิยาลยันเรศวร 
สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม  

2547 
2538 

 

4.นางสาวทิวาวรรณ  ศิริ
เจริญ 
(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

วท.ม. (การจดัการการนนัทนาการ
และการท่องเท่ียว) 
บธ.บ. (การจดัการการท่องเท่ียว) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยาลยัดุสิตธานี 

2553 
2549 

5.  -  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการคดัสรรอาจารย ์
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ตามตัวบ่ ง ช้ี  ผลการด า เ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ 
ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และผู ้วิพากษ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์” 

 

7.4   การด าเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

      การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ขอ้ 1 – 5  ครบทุกขอ้ ดงัน้ี 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร   

 พบวา่ ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฯมีการจดัประชุมทั้งหมดจ านวน 9 คร้ัง โดยทุก
คร้ังมีอาจารยเ์ขา้ร่วมการประชุม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80  

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / 
สาขาวชิา 

พบวา่ สาขาวิชาฯ มีการจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุง ปี 2555 ตาม
แบบมคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553  โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบการใหเ้ห็นชอบในหลกัสูตร เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555   

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ.4  
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา  

พบวา่ ในปี 2557 สาขาวิชาฯ เปิดสอนทั้งหมดรวม 31 วิชา มีการจดัท า มคอ. 3 ครบ
ทุกรายวชิา คิดเป็นร้อยละ 100  และส่ง มคอ. 3ของทุกรายวชิา ก่อนเปิดภาคเรียน  ดงัน้ี  

- ภาคเรียนท่ี 1/2557 มีจ านวน 14 วชิา ส่งเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 

- ภาคเรียนท่ี 2/2557 มีจ านวน 17 วชิา ส่งเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ  ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให ้ ครบทุกรายวชิา 

พบวา่ ในปี 2557 สาขาวิชาฯ เปิดสอนทั้งหมดรวม 31 วิชา มีการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา มคอ. 5 ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  และส่ง มคอ. 5 ของทุกรายวิชา ภายใน 30 

วนั หลงัส้ินสุด ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ดงัน้ี  
- ภาคเรียนท่ี 1/2557 มีจ านวน 14 วชิา ส่งเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 

- ภาคเรียนท่ี 2/2557 มีจ านวน 17 วชิา ส่งเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 255 



13 

 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ   มคอ . 7 ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 

พบวา่ ในปี 2557 สาขาวชิาฯ มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร มคอ. 

7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558  
 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-01-1.1-05  รายงานการประชุมสาขาวชิา คร้ังท่ี ............  

- MSBH-01-1.1-06  เล่มมคอ. 2  

- MSBH-01-1.1-07  เอกสารการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (สมอ. 08) 

- MSBH-01-1.1-08  เอกสารมคอ. 3  

- MSBH-01-1.1-09  เอกสาร มคอ. 5  

- MSBH-01-1.1-10  เอกสารมคอ. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้
 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 

1. การบริหารและพฒันาอาจารย์  (สกอ.4.1) 

1.1  มีระบบและกลไก 

          หลกัสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพฒันาอาจารยใ์น 3 ประเด็น ปรากฎตามเอกสารระบบ
กลไกการบริหารและพฒันาอาจารย ์ดงัน้ี (MSBH-04-4.1-01) 
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1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 1.1  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประชุมทบทวนแผนอตัราก าลงัอาจารย ์โดยมี

คุณสมบติัท่ีตอ้งการ ดงัน้ี  
(1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว หรือการจัดการุรกิจการท่องเท่ียว หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียว โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือการจดัธุรกิจการท่องเท่ียว  

(2) มีประสบการณ์สอน หรือท างานดา้นการท่องเท่ียวจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
1.1 หลกัสูตรเสนอขออนุมติัการรับอาจารยต์ามแผนท่ีก าหนดต่ออธิการบดี เพื่อด าเนินงาน

ตามขั้นตอนของมหาวทิยาลยัในการรับสมคัรและคดัเลือกอาจารย ์ 
1.2 มีการสอบคดัเลือก และบรรจุอาจารย์ใหม่ เพื่อประจ าหลกัสูตรฯ ตามขั้นตอนของ

มหาวทิยาลยั  โดยสาขาวชิาด าเนินการออกขอ้สอบเฉพาะดา้นวชิาเอก และตรวจขอ้สอบเฉพาะดา้นวิชาเอก และ
มีประธานหลกัสูตรฯ เป็นกรรมการตรวจสอบคุณวฒิุของผูเ้ขา้สมคัรสอบและเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

2. การบริหารอาจารย์ 
2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ร่วมประชุมจดัท าแผนและงบประมาณการบริหาร

และพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร, การก าหนดภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
และมอบหมายรายวชิาสอนตามความเหมาะสมในรายวชิาต่างๆ ตามแผนการเรียนนกัศึกษา ท่ีส านกังานส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนไดแ้จง้แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาใหก้บัหลกัสูตร  

2.2 ก ากบั และติดตาม  การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์
สนบัสนุนการเรียนการสอน การจดักิจกรรมบริการวิชาการท่ีบรูณาการกบัการเรียนการสอนของนกัศึกษา และ
การจดัท า มคอ. 3 ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
3.1 ประธานสาขาวชิาส ารวจความตอ้งการดา้นการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นหลกัสูตร 
3.2 หลกัสูตรสาขาวิชาฯ ให้โอกาสอาจารยทุ์กคนไดพ้ฒันาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง อาทิ การสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ปศึกษาดูงาน และอบรมทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั  
3.3 มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานและมี

ศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบณัฑิต 
3.4 หลกัสูตรสาขาวชิาฯ จดัให้อาจารยใ์หม่ เขา้ร่วมรับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เพื่อให้

เขา้ใจในระเบียบการบริหารราชการ สวสัดิการ และจรรยาบรรณวชิาชีพ  
 

1.2    มีการน าระบบกลไกไปสู่การฎบิัติ/ด าเนินงาน 
   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประชุมวางแผนจดัท าแผนการบริหารและพฒันาอาจารย ์จากนั้น

ด าเนินงานตามระบบกลไก (MSBH-04-4.1-02, MSBH-04-4.1-03) ดงัน้ี  
1.2.1   การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
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 1.2.1.1  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประชุมทบทวนแผนอตัราก าลงัอาจารย ์เห็น
ควรใหมี้การรับอาจารยใ์หม่ เพื่อทดแทนอาจารยท่ี์ลาออก และภาระงานอ่ืนๆของหลกัสูตร จ านวน 1 คน โดยมี
การก าหนดคุณสมบติัของอาจารยใ์หม่ ดงัน้ี  

(1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางดา้นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว หรือการจดัการุรกิจการท่องเท่ียว หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด้านการท่องเท่ียว โดยตอ้งส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว หรือการจดัธุรกิจการท่องเท่ียว  

(2) มีประสบการณ์สอน หรือท างานดา้นการท่องเท่ียวจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 

1.2.1.2  ประธานหลักสูตรฯ ท าบนัทึกขออนุมติัรับอาจารย์เพิ่ม จ  านวน 1 คน ใน
ต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ เสนอขออนุมติัการรับอาจารย์ต่ออธิการบดี เพื่อด าเนินงานตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลยัในการรับสมคัรและคดัเลือกอาจารย ์ปีการศึกษา 2557 ตามหนงัสือเลขท่ี 538  ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2557 เพื่อประจ าหลกัสูตร และสอนในปีการศึกษา 2557 แทนอาจารยฆี์รพชัร  ตั้งศรีวงษ ์ 

1.2.1.3  มีการเปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก และบรรจุอาจารย์ใหม่ เพื่อประจ า
หลกัสูตร ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2557  ตามประกาศเร่ืองรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อ
จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว คร้ังท่ี(๖/๒๕๕๗) ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 

  
1.2.2 การบริหารอาจารย์ 

1.2.2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมประชุมจดัท าแผนและงบประมาณการ
บริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคน ตอ้งมีภาระงาน ดงัน้ี  

- ภาระงานสอน อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนตอ้งมีภาระงานสอนไม่ต ่ากว่า 
12 หน่วยกิต และประธานสาขาวชิา ไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต โดยมอบหมายรายวชิาสอนตามความเหมาะสม ความ
เช่ียวชาญ และความสามารถของอาจารย์ ในรายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนนักศึกษา ท่ีส านักงานส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนไดแ้จง้แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาใหก้บัหลกัสูตร (MSBH-04-4.1-05)  

- ภาระงานบริการวิชาการ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมใน
โครงการบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2557 มีอาจารยทิ์วาวรรณ  ศิริเจริญ ได้เขียนเสนอขออนุมติ
โครงการ และมีอาจารยทุ์กคนเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  

1.2.2.2  ประธานหลักสูตรฯ มีการก ากับ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอน การจดักิจกรรมบริการวชิาการท่ีบรูณาการกบั
การเรียนการสอนของนกัศึกษา และการจดัท า มคอ. 3 ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
ก าหนดการส่งมคอ. 3 ก่อนการเปิดภาคการศึกษาทั้ง 2 เทอม โดยแจง้ให้อาจารยท์ราบในท่ีประชุมสาขาวิชาฯ  
(MSBH-04-4.1-06, MSBH-04-4.1-07) 

 
1.2.2  การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
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1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาฯ ส ารวจความต้องการด้านการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ใน
หลกัสูตร พบวา่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 4 คน ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ดงัน้ี (MSBH-04-
4.1-08) 

1. อาจารยน์นัทกานต ์ ศรีปลัง่  มีเป้าหมาย ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในปี 2560       
2. อาจารยสุ์นทรีย ์ รอดดิษฐ ์ มีเป้าหมาย ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในปี 2561 
3. อาจารยภ์รวลญัช์  มาอยู ่ มีเป้าหมาย ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในปี 2561 
4. อาจารยทิ์วาวรรณ  ศิริเจริญ มีเป้าหมาย ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในปี 2561 

และอาจารยทุ์กคนมีเป้าหมายในการท าผลงานวชิาการ ในปี 2561 
1.2.2.2 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง อาทิ การสนบัสนุนให้อาจารยไ์ปศึกษาดูงาน และอบรมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลยั  โดยอาจารยทุ์กคนจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นวิชาการ หรือ วิชาชีพ 
อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง (MSBH-04-4.1-09) 

1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาฯ แจง้การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารย์
ตามท่ีคณะจดัสรรให้ ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเพื่อส่งผล
ต่อคุณภาพของบณัฑิต 

1.2.2.4 ในปี 2557 หลกัสูตรสาขาวิชาฯ ไม่มีอาจารยบ์รรจุใหม่ จึงไม่มีอาจารยเ์ขา้ร่วม
ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม ่

  
1.3    มีการประเมินกระบวนการ 
      ทุกส้ินปีการศึกษา หลกัสูตรมีการประเมินกระบวนผลการท างานดา้นการบริหารและพฒันาอาจารย์ 

ตามระบบและกลไกของหลกัสูตร พบวา่  (MSBH-04-4.1-11, MSBH-04-4.1-12) 
1. การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามประกาศเร่ืองรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคล

เพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว คร้ังท่ี(๖/๒๕๕๗) ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ไม่มีผูม้าสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อ
จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ในต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ ในท่ีประชุมคณะกรรมบริหารหลกัสูตร จึงมีขอ้สังเกต
วา่ อาจจะมีเหตุผลมาจากความมัน่คงในต าแหน่งงาน จึงมีขอ้เสนอแนะให้ประธานหลกัสูตรฯ เสนอต่อคณบดี 
เพื่อขอต าแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม เพื่อชดเชยต าแหน่งท่ีขาดไป  

2. การบริหารอาจารย ์  เป็นไปตามผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก โดยอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรทุกคนรับผิดชอบภาระงานเกินกว่าท่ีก าหนด และมีโครงการบริการวิชาการ จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะความรู้ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
โดยมีอาจารยทิ์วาวรรณ ศิริเจริญ เป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ และไดมี้การบรูณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชา
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย                                                                                      

3. การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ เป็นไปตามผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก โดย
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคน มีการตอบแบบส ารวจความตอ้งการดา้นการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ และมีเขา้
ร่วมพฒันาศกัยภาพอาจารยท์างดา้นวชิาการและวชิาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั  ในดา้นต่างๆมากกวา่ 1 
คร้ัง ดงัน้ี  
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 1. โครงการพฒันาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  ในวนัท่ี 10 -11 มิถุนายน 2557 (ผูเ้ขา้ร่วม คือ อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ) 

 2. โครงการสัมมนาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF และมาตรฐาน
เกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตร ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2558      (ผูเ้ขา้ร่วม คือ อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ) 

3. โครงการอบรมเร่ืองสนบัสนุนและก ากบัติดตามการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียง 
การจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2558  (ผู ้เข้าร่วม คือ อ.นันทกานต์ ศรี
ปลัง่ และ อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ) 

4.  โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการบรูณาการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 (ผูเ้ขา้ร่วม คือ อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ) 

5.  โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558   (ผู ้เข้า ร่วม คือ อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรทุกคน) 

6. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ พระบรมมหาราชวงั และวดัพระแกว้ กรุงเทพหา
นคร ในวนัท่ี 18-19 พฤษภาคม 2558  (ผูเ้ขา้ร่วม คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคน) 

7. กิจกรรมโครงการเช่ือมโยงบณัฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต ์จดั
โดยส านกังานการจดัประชุมและนิทรรศการ ในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558  (ผู ้เข้า ร่วม คือ อาจารย์ประจ า
หลกัสูตรทุกคน) 

8.  โครงการอบรมสัญจรการทวนสอบสัมฤทธ์ิและการวดัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  ในวนัท่ี 18 มิถุนายน2558 (ผู ้ เ ข้ า ร่ วม  คื อ 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคน) 

9.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีให้ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และเจา้หนา้ท่ี ณ 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ในวนัท่ี 12-14 กรกฎาคม 2558  (ผูเ้ขา้ร่วม คือ อ.นนัท
กานต ์ศรีปลัง่ อ.ภรวลญัช์  มาอยู ่และ อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ) 

10. โครงการการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบูรณ์  ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558   (ผูเ้ขา้ร่วม คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคน) 

 

1.4   มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน   

       จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เห็นวา่ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ตามระบบและกลไก ดงัน้ี (MSBH-04-4.1-13) 

1) การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
โดยประธานสาขาวิชาฯ แจง้คณบดี เร่ืองขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อนใน

สาขาวิชา เพื่อให้คณบดีท าบนัทึกถึงอธิการบดี เพื่อความอนุเคราะห์เปิดรับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั สาย
วชิาการ ของสาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ตามหนงัสือเลขท่ี 225 ลงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558  

2) การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์  
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ประธานสาขาวิชาฯ แจ้งเร่ืองจะมีกระบวนการการติดตามอาจารย์ หลังจากมีการพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง โดยใหอ้าจารยทุ์กคนรายงานผลการน าไปใชป้ระโยชน์ จากการไปพฒันาศกัยภาพ 
  

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-04-4.1-01, 10 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันาอาจารย ์   

- MSBH-04-4.1-02  รายงานการประชุมสาขาวชิา คร้ังท่ี 5/2557, 6/2557 

- MSBH-04-4.1-03  แผนพฒันาอาจารย ์
- MSBH-04-4.1-04  ค าสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

- MSBH-04-4.1-05  รายงานการประชุมสาขาวชิา คร้ังท่ี 4/2557,5/2557 

- MSBH-04-4.1-06  รายงานการประชุมสาขาวชิา คร้ังท่ี 4/2557 

- MSBH-04-4.1-07  มคอ. 3 ปีการศึกษา 2557 

- MSBH-04-4.1-08  รายงานการประชุมสาขาวชิา คร้ังท่ี 5/2557 

- MSBH-04-4.1-09  ค าสั่งไปราชการ (พฒันาอาจารย)์ 
- MSBH-04-4.1-10  ค าสั่งปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 
- MSBH-04-4.1-11  สรุปรายงานการประเมินกระบวนการดา้นการบริหารและพฒันา 

อาจารย ์ 
- MSBH-04-4.1-12  รายงานการประชุมสาขาวชิา คร้ังท่ี 2/2558, 5/2558 

- MSBH-04-4.1-13  บนัทึกการขอรับอาจารยเ์พิ่ม 
 

2 คุณภาพของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ปีการศึกษา 2557  (สกอ.4.2) 

ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ  
ไม่มี 

ด้านผลงานทางวชิาการ    
ไม่มี 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เท่ากบั 0 คิดเป็นร้อยละ 0 
   

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มี 0 บทความ   

 

ข้อมูล จ านวน ( เร่ือง ) 

จ านวนบทความทั้งหมดท่ีไดรั้บการอา้งอิง - 

- จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 - 
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- จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI  กลุ่ม 2 - 

- จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล Scopus - 

  อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เท่ากบั 0 
 

3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์  (สกอ.4.3) 

การคงอยู่ของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
จ านวน
อาจารย์ 

การลาออก/เกษียณ 
การคงอยู่ 

จ านวน ร้อยละ 
2555 5 - 5 100 
2556 5 - 5 100 
2557 4 1 4 80 

 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน ...5.... คน ลาออก/เกษียณ/ฯลฯ .... 1.... คน   คิดเป็นอตัราการคงอยูร้่อย
ละ 80 

จากตารางแสดงอตัราการคงอยูข่องอาจารย ์พบวา่ มีอาจารยท์ั้งหมด 5 คน  ลาออกก่อนส้ินสุดปีการศึกษา 
จ านวน 1 คน คิดเป็นอตัราการคงอยู ่ร้อยละ 80  ส าหรับอาจารยท่ี์ลาออก เน่ืองจาก มีความประสงคท่ี์จะศึกษา
ต่อและประกอบธุรกิจของครอบครัว ส าหรับแนวโน้มผลการด าเนินงานดา้นบุคลากร ทางสาขาวิชาฯ มีการ
ด าเนินการรับสมคัรอาจารยใ์หม่ เพื่อทดแทน จ านวน 1 คน  

  

ความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 หลกัสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร ใน
ประเด็น การรับนักศึกษา ด้านการส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ด้านการบริหารและพฒันาอาจารย ์ด้านการ
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ดา้นการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นการประเมิน
ผูเ้รียน และดา้นการบริหารจดัการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.05 อยูใ่นระดบัดี (MSBH-04-4.3-03, MSBH-04-4.3-04)   และ
จากการปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตรในดา้นต่างๆ จึงมีแนวโนม้ของการจดัการหลกัสูตรท่ีดีข้ึน 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-04-4.3-01  เอกสารการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (สมอ. 08) 

- MSBH-04-4.3-02  เอกสารใบลาออก 
- MSBH-04-4.3-03  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- MSBH-04-4.3-04  รายงานการประชุมสาขาวชิา คร้ังท่ี ................   

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
 

1. การรับนักศึกษา (สกอ.3.1) 

1.1   มีระบบและกลไก 

 หลกัสูตรไดก้ าหนดกระบวนการรับนกัศึกษาร่วมกบัส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) 
โดยมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปรากฎตามเอกสารระบบ
กลไกการด าเนินงานการรับนกัศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา (MSBH-03-3.1-01) โดยสาขาวิชา
มีส่วนร่วม ดงัน้ี  

1.1.1 การวางแผนการรับและการประชาสัมพนัธ์สาขาวิชาฯ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประชุม
วางแผน เพื่อก าหนดเป้าหมายการรับนกัศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2557 โดยมีสัดส่วนของนกัศึกษาต่อ
อาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์ของหลกัสูตร และให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกบัฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ ส านกังานส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

1.1.2 หลักสูตรสาขาวิชาฯ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีปรัชญาคือ ผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ทกัษะและศกัยภาพ ในดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม มีความช านาญในทกัษะมาตรฐาน และบณัฑิต
สามารถใช้ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อให้เผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมัน่คง
และดีงาม จึงก าหนดเกณฑก์ารรับนกัศึกษาท่ีตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

(1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(2) ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 

เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
(3) การคัดเลือกผู ้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ซ่ึงสะทอ้นคุณภาพของนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรและสอดคลอ้งกบั
ระดบัของหลกัสูตร ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ตลอดจนสอดคลอ้งกบั
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลกัสูตร  

1.1.3 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรโดยรวมมีคุณสมบัติคือ ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีศกัยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีตามระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนด  

1.1.4 มีเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกนกัศึกษา คือ การสอบขอ้เขียน (ตามท่ีสสว. ก าหนด) และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการคดัเลือกนกัศึกษาเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการคัดเลือกท่ี
ความเหมาะสม เช่ือถือได ้โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบันกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียน 

1.1.5 ประกาศผลการคดัเลือกโดยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) นกัศึกษารายงาน
ตวัและลงทะเบียนตามระบบของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สสว.) 

1.1.6 การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  
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 1.2   มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฎบิัติ/ด าเนินงาน  
  หลกัสูตรด าเนินงานตามระบบกลไกการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อม (MSBH-03-3.1-02)  
ดงัน้ี 

1.2.1 การวางแผนการรับและการประชาสัมพนัธ์สาขาวชิาฯ  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประชุม
วางแผน เพื่อก าหนดเป้าหมายการรับนกัศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2557 ไดก้ าหนดเป้าหมายรับนกัศึกษา 
จ านวน  35 คน  โดยมีสัดส่วนของนกัศึกษาต่ออาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑข์องหลกัสูตร และในปีการศึกษา 2557 
สาขาวชิาฯ แจง้ใหอ้าจารยน์นัทกานต ์ศรีปลัง่ และอาจารยภ์รวลญัช์ มาอยู ่ไปแนะแนวการศึกษาต่อ ร่วมกบัฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงมีนกัศึกษาทั้งส้ินจ านวน 35 คน เป็นไปตามเป้าหมายการรับนกัศึกษา  

1.2.2  หลกัสูตรสาขาวิชาฯ เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มีปรัชญาคือ ผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ทกัษะและศกัยภาพ ในดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม มีความช านาญในทกัษะมาตรฐาน และบณัฑิต
สามารถใช้ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อให้เผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมัน่คง
และดีงาม โดยในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฯ จึงมีการรับนกัศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ และมีคุณสมบติัตามท่ี
สาขาวชิาก าหนด  

1.2.3 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรโดยรวมมีคุณสมบัติคือ ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีศกัยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีตามระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนด และในปีการศึกษา 2557 สาขาวชิาฯ มีนกัศึกษา ท่ีจบการศึกษาระดบัปวส. มาแลว้ จึงสามารถ
รับการยกเวน้รายวชิา ไดจ้  านวน 12 รายวชิา ทั้งหมก 4 คน  

1.2.4 ในการคดัเลือกนกัศึกษา เม่ือนกัศึกษาผา่นกระบวนการสอบขอ้เขียนเรียบร้อยแลว้ สาขาวิชา
ฯ จึงไดด้ าเนินการสอบสัมภาษณ์นกัศึกษา โดยมีอาจารยน์นัทกานต ์ ศรีปลัง่ และอาจารยภ์รวลญัช์  มาอยู่ ใน
การคดัเลือกเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการคัดเลือกท่ีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบั
นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียน  

1.2.5 ประกาศผลการคดัเลือกโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) นักศึกษา
รายงานตวัและลงทะเบียนตามระบบของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สสว.) 

1.2.6 การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  หลกัสูตรสาขาวิชา ร่วมกบัคณะมีการจดักิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ดงัน้ี 

(1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผูป้กครอง  จดัโดยคณะวิทยาการจดัการ และทุก
หลกัสูตร เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบและการบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั และคณะ
วทิยาการจดัการ (MSBH-03-3.1-03) 

(2) การจดัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อใหค้  าปรึกษากบันกัศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในหลกัสูตร
ส าหรับนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 หลกัสูตรไดแ้ต่งตั้ง อาจารยทิ์วาวรรณ  ศิริเจริญ  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะเรียกประชุมนกัศึกษาใหม่ เพื่อจดัท าแฟ้มประวติั  และแนะน าระบบการเรียนการสอน
ของมหาวทิยาลยั รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆท่ีจ าเป็น (MSBH-03-3.1-04) 
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 1.3   มีการประเมินกระบวนการ  

            คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษาและการเตรียมความ
พร้อม ในปีการศึกษา 2557 (MSBH-03-3.1-05) เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมติท่ีประชุม
เห็นชอบ และมีขอ้เสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

(1) การวางแผนการรับและการประชาสัมพนัธ์สาขาวิชาฯ  ควรให้ปรับปรุงแผนการแนะแนว
นกัศึกษาโดยให้มีการเพิ่มเติมขอ้มูลในแผน่พบัประชาสัมพนัธ์เดิม เพื่อใช้เป็นขอ้มูลการรับสมคัรนกัศึกษาของ
ส่วนกลาง ซ่ึงผูรั้บสมคัร อาจไม่ใช่อาจารยข์องหลกัสูตร จึงไม่สามารถให้ขอ้มูลของหลกัสูตรไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ชดัเจน ส่งผลใหผู้ส้มคัรไม่เขา้ใจในบริบทของหลกัสูตร  

(2) เกณฑ์การรับนกัศึกษา และคุณสมบติัท่ีก าหนด  รวมถึงการคดัเลือกนกัศึกษา มติท่ีประชุม
เห็นชอบวา่มีความเหมาะสมแลว้ จึงใหใ้ชเ้กณฑเ์ดิมต่อไป 

(3) เตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีมติท่ีประชุม พบว่า การ
เตรียมความพร้อมท่ีสาขาวิชาฯ ด าเนินการร่วมกบัคณะ ยงัไม่ขาดการเตรียมความพร้อมเฉพาะด้านเก่ียวกบั
บริบทของสาขาวิชา จึงเสนอให้มีการคดักรองนกัศึกษาดา้นความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการโรงแรม และ
ดา้นภาษาต่างๆประเทศ เพื่อจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาให้กบันกัศึกษา และให้มีความเขา้ใจใน
บริบทของสาขาวชิาฯ 

 
1.4   มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

          จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เห็นวา่ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท างานตาม
ระบบและกลไก (MSBH-03-3.1-06) ดงัน้ี 

(1) การวางแผนการรับและการประชาสัมพนัธ์สาขาวิชาฯ  มีการแก้ไขปรับปรุงแผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ์สาขาวิชาฯ ไดแ้ก่ เน้ือหาดา้นการเรียนการสอนของหลกัสูตร เน้ือหาดา้นการประกอบอาชีพใน
อนาคตเม่ือจบการศึกษา และคุณสมบติัการรับสมคัรท่ีสาขาวิชาฯก าหนด เพื่อใชใ้นการรับนกัศึกษาใหม่ ในปี
การศึกษา 2558 ซ่ึงส่งผลใหอ้าจารยท่ี์ออกแนะแนวการศึกษาสามารถอธิบายใหน้กัศึกษาท่ีสนใจเขา้เรียนมีความ
เขา้เรียนในสาขาวิชาฯ มากยิ่งข้ึน และสะดวกต่ออาจารยท่ี์ออกแนะแนวการศึกษา รวมไปถึงนกัศึกษาสามารถ
มองภาพการเรียนการสอนท่ีชดัเจน  

(2) การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  สาขาวิชาฯ มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมให้กบั
นกัศึกษา โดยให้อาจารยใ์นสาขาวิชาฯทุกคนร่วมพูดคุยกบันกัศึกษา ท าความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนการสอน 
กิจกรรม และการจดักิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษาให้กบันกัศึกษาบางคนในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษา  
 

1.5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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(1) จากการประเมินกระบวนการการวางแผนการรับและการประชาสัมพนัธ์ สาขาวิชาฯได้
ด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงแผน่พบัประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  เพื่อใชใ้นการรับนกัศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2558 

ซ่ึงส่งผลให้อาจารยท่ี์ออกแนะแนวการศึกษาสามารถอธิบายให้นกัศึกษาท่ีสนใจเขา้เรียนมีความเขา้เรียนใน
สาขาวชิาฯ มากยิง่ข้ึน และสะดวกต่ออาจารยท่ี์ออกแนะแนวการศึกษา รวมไปถึงนกัศึกษาสามารถมองภาพการ
เรียนการสอนท่ีชดัเจน ซ่ึงส่งผลให้มีนกัศึกษาสนใจเขา้ศึกษาต่อและผ่านการคดัเลือก จ านวน 35 คน ตาม
เป้าหมาย (MSBH-03-3.1-07) 
 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-03-3.1-01  ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา  

- MSBH-03-3.1-02  รายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2557  

- MSBH-03-3.1-03  บนัทึกขอเชิญเขา้ร่วมโครงการปฐิมนิเทศนกัศึกษาใหม่ปละ
ผูป้กครอง 

- MSBH-03-3.1-04  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ปีการศึกษา 2557  
- MSBH-03-3.1-05  รายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2557 

- MSBH-03-3.1-06  รายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2558 

- MSBH-03-3.1-07   แผน่พบัประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  ฉบบัปรับปรุง 
 

2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (สกอ.3.2) 

2.1 มีระบบและกลไก 
หลกัสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา ปรากฎตามเอกสารระบบกลไกการ

ส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบการให้ค  าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา  
ระบบการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (MSBH-03-3.2-01) ดงัน้ี  

2.1.1 การใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวนกัศึกษา 
(1) แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยก าหนด อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 คนดูแลนกัศึกษา 1 ชั้นปี 

โดยใหดู้แลต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา  
(2) อาจารยท่ี์ปรึกษาเรียกประชุมนกัศึกษาในท่ีปรึกษา  ช้ีแจงเร่ืองต่างๆ พร้อมจดัเก็บขอ้มูล 

นกัศึกษา เช่น สมุดบนัทึกบณัฑิตดี กิจกรรม และขอ้มูลการใหค้  าปรึกษาต่าง ๆ  
(3) อาจารยท่ี์ปรึกษาประกาศตารางเวลาในการใหค้  าปรึกษา และช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

ระหวา่งนกัศึกษาและอาจารย ์โดยติดประกาศไวท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์หนา้หอ้งสาขาวชิา  
2.1.2  ระบบการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัประชุมเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาและทกัษะการเรียนรู้ โดยพิจารณาวางแผนจากการสอบถามความตอ้งการของนกัศึกษาและ
อาจารย ์ จดัท าเป็นแผนการด าเนินงานดา้นกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา ปีการศึกษา 2557    

(2) เสนอโครงการต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดี เพื่อขออนุมติังบประมาณ ในปีการศึกษา 
2557 โดยแบ่งเป็นโครงการพฒันานกัศึกษา ใน 2 ดา้น คือ โครงการกิจกรรมในหลกัสูตร และโครงการกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร        

2.2   มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฎบิัติ/ด าเนินงาน 
   หลกัสูตรด าเนินงานตามระบบกลไกการรับนกัศึกษาและเตรียมความพร้อม  ดงัน้ี 
 

2.2.1 การใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวนกัศึกษา 
(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประชุมและก าหนดแต่งตั้งอาจารยใ์ห้ อาจารยทิ์วาวรรณ    

ศิริเจริญ เป็นท่ีปรึกษาดูแลนกัศึกษา 1 ชั้นปี โดยใหดู้แลต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา (MSBH-03-3.2-02) 

(2) อาจารยท่ี์ปรึกษาเรียกประชุมนกัศึกษาในท่ีปรึกษา  ช้ีแจงเร่ืองต่างๆ พร้อมจดัเก็บขอ้มูล 
นกัศึกษา เช่น สมุดบนัทึกบณัฑิตดี กิจกรรม และขอ้มูลการให้ค  าปรึกษาต่าง ๆ โดยอาจารยทิ์วาวรรณ  ศิริเจริญ 
ก าหนดใหน้กัศึกษาในท่ีปรึกษาเขา้พบภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน และก่อนปิด
ภาคเรียน เพื่อส ารวจการศึกษา และกิจกรรมท่ีนักศึกษาท าตลอดภาคการศึกษา นอกจากน้ียงัมีช่วงเวลาท่ี
นกัศึกษามาขอค าปรึกษาอ่ืนๆไดต้ามประกาศช่วงเวลาวา่งของอาจารย ์(MSBH-03-3.2-03) 

(3) อาจารยท่ี์ปรึกษาประกาศตารางเวลาในการใหค้  าปรึกษา และช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
ระหวา่งนกัศึกษาและอาจารย ์โดยติดประกาศไวท่ี้บอร์ดประชาสัมพนัธ์หนา้หอ้งสาขาวชิา (MSBH-03-3.2-04) 

 

2.2.2   ระบบการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัประชุมเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาและทกัษะการเรียนรู้ โดยพิจารณาวางแผนจากการสอบถามความตอ้งการของนกัศึกษาและ
อาจารย ์ จดัท าเป็นแผนการด าเนินงานดา้นกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา ปีการศึกษา 2557 ผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (MSBH-03-3.2-05) ทั้งน้ีในการจดัโครงการต่างๆ ให้เน้นการเสริมทกัษะ
การเรียนรู้ และนวตักรรมในศตวรรษท่ี 21 หรือ 3R 4C  

  -  3R ไดแ้ก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) 

  -  4C ไดแ้ก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การส่ือสาร) 
Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะ
ดา้นสารสนเทศส่ือและเทคโนโลย ี 
 โดยใหเ้ร่ิมใชใ้นรายวิชาการวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว ซ่ึงเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
ทีเน้ือหาสาระรายวชิา เหมาะสมแก่การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ครบคลุมในเร่ือง 3R 4C  
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(2) คณะกรรมบริหารหลกัสูตร เสนอโครงการต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดี เพื่อขออนุมติั
งบประมาณ ในปีการศึกษา 2557 มีโครงการพฒันานกัศึกษา ดงัน้ี       

 กิจกรรมในหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
-  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ พระบรมมหาราชวงั และวดัพระแกว้ (MSBH-

03-3.2-06) มีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 14 คน มุ่งเนน้การพฒันา
ทกัษะทั้ง 5 ดา้นตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุการศึกษา  

-   มคอ. 3  วชิาการวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว  (MSBH-03-3.2-07) โ ด ย มี
การปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ ให้นักศึกษามี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทกัษะ
ดา้นการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน ผา่นการจดัน าเท่ียวในธุรกิจน าเท่ียว จ าลอง  

 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
-   เตรียมความพร้อมและนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (MSBH-03-3.2-08) 

ซ่ึงในปีการศึกษา 2557 มีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 14 คน ซ่ึงส่วน
ใหญ่นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในโรงแรม บริษทัน า
เท่ียว และท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเพชรบูรณ์   

-   งานสันนิบาต ประจ าปี 2557  (MSBH-03-3.2-09) สาขาวิชาฯ ไดรั้บมอบหมายให้
อาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานสันนิบาตในการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงาน  

-   งานสภากาแฟ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์    (MSBH-03-3.2-10) สาขาวิชาฯ 
ได้รับมอบหมายให้อาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงาน
สันนิบาตในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงาน  

-   เขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน MICE (MSBH-03-3.2-11) สาขาวิชาฯ ไดพ้านกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 ท่ีจะลงเรียนในรายวิชาการจดัการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลั ในปีการศึกษา 1/2558 เขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน MICE ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต ์กรุงเทพมหานคร  

   
2.3   มีการประเมินกระบวนการ 

      คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการประเมินกระบวนการท างานการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา  
ซ่ึงมติท่ีประชุมเห็นชอบ (MSBH-03-3.2-12) ดงัน้ี  

(1) การใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวนกัศึกษา   
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- นักศึกษายงัขาดการบนัทึกผลการเรียนของนักศึกษา ท าให้อาจารยท่ี์ปรึกษาก ากบั และ
ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาไดย้าก จึงเสนอให้จดัท าแผนบนัทึกผลการเรียนของนกัศึกษา ควบคู่กบัสมุด
บนัทึกบณัฑิตดีท่ีนกัศึกษามีอยูแ่ลว้ 

- นกัศึกษาควรมีควรมีการจดบนัทึกขอ้มูลการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีร่วมกบัหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบนั เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้พิ่มทกัษะดา้นการเขียนและการอ่านมากข้ึน รวมถึงนกัศึกษาท่ี
ยนืขอทุนสามารถใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานการท ากิจกรรมได ้ 

(2)  ระบบการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ในปีการศึกษา 2557 ท่ีผา่น สาขาวิชาฯ ไดด้ าเนินการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในด้านโครงการกิจกรรม และรายวิชาในหลกัสูตร โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเห็นควรให้ใช้แผนด าเนินงานเดิม และให้อาจารย์ผูส้อนใช้รูปแบบการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในปีการศึกษา 1/2558 

2.4   มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

       จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เห็นวา่ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ตามระบบและกลไก ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดจ้ดัท าแผนบนัทึกผลการเรียนของนกัศึกษา ควบคู่กบัสมุด
บนัทึกบณัฑิตดี และแจง้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาแจง้ต่อนกัศึกษาใชใ้นปีการศึกษา 2558 เพื่อสะดวกต่อการก ากบั 
ติดตามและการให้ค  าปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาแจ้งให้นักศึกษาจดบนัทึกข้อมูลการไปศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีตลอดปีการศึกษา จนจบหลกัสูตร  

(2) อาจารยผ์ูส้อน มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ตามความเหมาะสม โดย
ในภาคการศึกษา 1/2558 มีจ านวน 1 รายวชิา คือ วชิาการประชุม นิทรรศการและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  

 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-03-3.2-01  ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา    
  

- MSBH-03-3.2-02  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
- MSBH-03-3.2-03, 14 สมุดบนัทึกบณัฑิตดี กิจกรรม และขอ้มูลการใหค้  าปรึกษาต่าง ๆ 

- MSBH-03-3.2-04  ประกาศตารางเวลาในการให้ค  าปรึกษา บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

- MSBH-03-3.2-05  รายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2557, 6/2557 

- MSBH-03-3.2-06  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ พระบรมมหาราชวงั และวดัพระ   
แกว้ 

- MSBH-03-3.2-07  มคอ. 3  วชิาการวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว   
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- MSBH-03-3.2-08   ค าสั่งนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

- MSBH-03-3.2-09  งานสันนิบาต ประจ าปี 2557    

- MSBH-03-3.2-10  งานสภากาแฟ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์     
- MSBH-03-3.2-11  เขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน MICE  

- MSBH-03-3.2-12    รายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2558 

- MSBH-03-3.2-13  แผนการเรียนของนกัศึกษา 
- MSBH-03-3.2-15  มคอ. 3 วชิาการด าเนินงานการจดัการประชุม นิทรรศการและการ 

     ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
 
 
 
 
 

 
3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา (สกอ.3.3) 

3.1    จ านวนนักศึกษารับเข้า การคงอยู่และส าเร็จการศึกษา 

การคงอยู่ ส าเร็จการศึกษา ปัจจัยหลกัหรือสาเหตุ
ท าให้นักศึกษามี

ผลกระทบต่อการส าเร็จ
การศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวน ร้อยละ 
ปี

การศึกษา 
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 

2555 29 18 62.07 2552 18 16 - - 
2556 35 25 71.43 2553  - - - 
2557 39 33 84.62 2554  - - - 

 
จากตารางแสดงจ านวนนกัศึกษาคงอยู ่ โดยเฉล่ียมีอตัราคงอยูข่องนกัศึกษาแต่ละปี จากตารางจะเห็นวา่

อตัราการคงอยูใ่นแต่ละปีสูงข้ึน ส าหรับนกัศึกษารุ่นแรก (2555) มีอตัราการคงอยู ่ในระดบัต ่ากวา่ชั้นปีอ่ืน  
 ในปีการศึกษา 2557 เม่ือพิจารณาตามอตัราการคงอยูใ่นขอ้ 1 จะเห็นวา่มีแนวโนม้วา่จะส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษาในอตัราส่วนท่ีสูงข้ึน  
 

เอกสาร/หลกัฐาน 
- MSBH-03-3.3-01  รายงานจ านวนนกัศึกษาสถานะปกติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
3.2    ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีขอ้ร้องเรียนใด ๆ จากนกัศึกษา โดยสาขาวิชาฯ มีช่องทางการเปิดรับ
เร่ืองร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
จดหมายเปิดผนึก และเฟสบุ๊ค โดยสาขาวิชาฯ ไดแ้จง้ช่องทางต่างๆแก่นกัศึกษาทุกชั้นปี และไม่เผยขอ้มูลของ
นกัศึกษาท่ีจะร้องเรียน   

หลกัสูตรฯไดมี้การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาทั้งหมดต่อหลกัสูตร  ในหัวขอ้เน้ือหา
หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน  สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล และผลการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินเฉล่ีย  4.28 อยูใ่นระดบัดี และจากการปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตรในดา้นต่างๆ 
จึงมีแนวโนม้ของการจดัการหลกัสูตรท่ีดีข้ึนตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 
 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-03-3.3-02  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ปี 2557   
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต 

1. คุณภาพบัณฑิต  

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 50.31 
2 จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมิน  12 
3 คะแนนประเมิน  4.19 

หมายเหตุ : จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิตจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตไดจ้ากการรายงานผลการส ารวจคุณภาพบณัฑิต ปี
การศึกษา 2556 ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-02-2.1-01  รายงานผลการส ารวจคุณภาพบณัฑิต ปีการศึกษา 2556 ของส านกั 

ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
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1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้ท างานหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน1 ปี 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

1. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  (ปีการศึกษา  2557) 21 100.00 

2. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจ 19 90.48 

3. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ) 

14 73.68 

4. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 4 21.06 

5. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 1 5.27 

6. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา - - 

7. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 

8. จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร - - 

9. จ านวนบณัฑิตท่ีไดท้  างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 18 100.00 

10. เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน  ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

12,286.11 
 

66.67 

หมายเหตุ : จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบณัฑิตท่ีไดท้  างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 (MSBH-02-2.2-01) 

เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ไดค้ะแนนประเมิน 4.37 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 

วเิคราะห์ผลทีไ่ด้  
 จากการรายงานผลการส ารวจคุณภาพบณัฑิตประจ าปีการศึกษา 2557 พบว่า ภาวะการมีงานท าของ
บณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ท่ีส าเร็จการศึกษา 2556 ท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี บณัฑิตระดบัปริญญาตรีของคณะวิทยาการจดัการ ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.69 เม่ือพิจารณาเฉพาะบณัฑิตระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรการจดัการท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 (MSBH-02-2.2-02) 

จากจ านวน 21คนซ่ึงมีผูเ้ข้าไปตอบแบบส ารวจคิดเป็นร้อยละ 90.48 ประกอบด้วยนักศึกษามีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจ  านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 100.00  ไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษาท่ีตรง
ตามสาขาจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00 และไม่ตรงตามสาขาจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00 จ านวน
นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.06  และเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
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ผูส้ าเร็จการศึกษาของหลกัสูตรการจดัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการค่าเฉล่ีย 12,286.11 บาทต่อเดือนคิด
เป็นร้อยละ 66.67 
 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-02-2.2-01  ตารางผลการส ารวจคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2558)  

- MSBH-02-2.2-02  รายงานสรุปภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิต ระดบัปริญญาตรีท่ีจบ 

การศึกษาในปี 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 คุณภาพหลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

องค์ประกอบที ่5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตร 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
ร้อยละการกระจายของผลการเรียน จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D I E W P F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

MSTI103 ภาษาองักฤษเพื่อ
การท่องเท่ียว 1 

4 2 3 2 7 2 9 0 0 0 0 0 29 29 

MSBH203 ภาษาองักฤษเพื่อ
การโรงแรม 2 

5 3 2 4 1 2 1 0 1 0 0 0 19 18 
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MSTI101 อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 3 

3 4 4 13 4 7 0 0 5 0 0 0 40 35 

MSTI305 การวางแผนและ
การจดัรายการ
น าเท่ียว 3 

5 2 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0 19 18 

MSSV101 การพฒันา
บุคลิกภาพใน
งาน
อุตสาหกรรม
บริการ 

7 17 4 0 1 1 1 0 5 0 0 0 36 31 

MSTI302 จรรยาบรรณ
วชิาชีพและ
กฎหมายส าหรับ
การท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

7 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 19 18 

MSSV201 ศิลปะการ
ตอ้นรับและการ
ส่ือสารในงาน
บริการ 

6 7 6 5 3 1 2 0 0 0 0 0 30 30 

MSTI102 ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวและ
โรงแรม 

6 6 14 4 3 1 1 0 5 0 0 0 40 35 

MSTI202 การพฒันา
ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

11 9 5 4 4 3 1 0 0 0 0 0 34 34 

MSTI105 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวไทย 

6 5 5 14 5 0 0 0 5 0 0 0 40 35 

MSTI201 หลกัการ
มคัคุเทศก ์

6 5 6 2 6 1 2 1 0 0 0 0 29 28 

MSTI304 การจดัการธุรกิจ
การบิน 

7 8 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 19 18 

MSBH101 หลกัการโรงแรม 3 6 10 8 6 2 - - 5 - - - 40 35 
MSBH201 การด าเนินงาน

และการจดัการ
งานแม่บา้น 

4 7 5 6 4 3 - - - - - - 29 29 



32 

 

 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
ร้อยละการกระจายของผลการเรียน จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D I E W P F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

MSBH103 ภาษาองักฤษเพื่อ
การโรงแรม1 

7 0 6 8 2 3 8 0 0 0 0 0 34 34 

MSTI203 ภาษาองักฤษเพื่อ
การโรงแรม2 

3 2 2 2 2 3 13 0 3 0 0 0 30 27 

MSTI307 การท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน 

0 5 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 18 18 

MSTI303 ภาษาองักฤษเพื่อ
การโรงแรม3 

4 0 2 1 2 2 5 2 0 0 0 0 18 16 

MSTI104 การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

9 3 7 8 4 2 0 0 0 0 0 0 33 33 

MSTI204 พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว 

2 4 11 3 5 2 2 0 1 0 0 0 30 29 

MSTI205 การท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื 

6 6 5 4 2 3 7 0 0 0 0 0 33 33 

MSTI206 ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม
ไทย 

3 6 6 8 4 1 2 0 0 0 0 0 30 30 

MSTI306 การส่ือสารขา้ม
วฒันธรรม 

3 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

MSBH302 การจดัการ
ภตัตาคาร 

6 7 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18 18 

MSTI308 การส ารองท่ีนัง่
ปละการจดั
จ าหน่ายตัว๋
เคร่ืองบิน 

5 0 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 18 18 

MSSV102 จิตวทิยาการ
บริการ 

8 8 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

MSBH304 การตลาดโรงแรม 0 5 2 7 2 2 0 0 0 0 0 0 18 18 
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และการขาย 
MSNH102 การจดัการ

โรงแรม 
1 1 7 10 14 - - - - - - - 33 33 

MSBH104 
 

การด าเนินงาน 
และการจดัการ
ส่วนหนา้ 

2 1 3 4 9 7 7 - - - - - 33 33 

MSBH202 
 

การด าเนินงาน
และบริการ
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

2 7 10 6 1 1 3 - - - - - 30 30 

MSBH301 สมัมนาในธุรกิจ
โรงแรม 

- 5 6 3 4 - - - - - - - 18 18 

การวเิคราะห์รายวชิาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 

- ไม่มี 

รายวชิาทีไ่ม่ได้สอนตามแผนการศึกษาหรือสอนเนือ้หาไม่ครบในปีการศึกษา 2557  

- ไม่มี 
 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- มคอ. 5  ประจ าปีการศึกษา 2557   

 

 

 

การประเมินรายวชิาทีเ่ปิดสอน  

รายวชิาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 

รหัส ช่ือวชิา 
ผลการประเมนิโดยนกัศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

MSTI103 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1    
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MSBH203 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 2    
MSTI101 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3   - ใหน้กัศึกษารวมกลุ่มระดม

ความคิด และมีการจดัการ
ภายในกลุ่ม  

- ใชเ้หตุการณ์สอดแทรกเน้ือหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

MSTI305 การวางแผนและการจดัรายการ
น าเท่ียว 3 

   

MSSV101 การพฒันาบุคลิกภาพในงาน
อุตสาหกรรมบริการ 

   

MSTI302 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมาย
ส าหรับการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

   

MSSV201 ศิลปะการตอ้นรับและการส่ือสาร
ในงานบริการ 

  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ เ ช่น การอภิปรายกลุ่ม 
เน้นการคิดและการแกไ้ขปัญหา 
โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้  าแนะน า 

MSTI102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม 

   

MSTI202 การพฒันาทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

   

MSTI105 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย    

MSTI201 หลกัการมคัคุเทศก ์   มีการแบ่งคะแนนในส่วน
รายบุคคลในการท างานกลุ่ม 
และมีการสอบในลกัษณะปาก
เปล่า ในงานกลุ่มของนกัศึกษา   

MSTI304 การจดัการธุรกิจการบิน    

MSBH101 หลกัการโรงแรม   นกัศึกษายงัมองภาพธุรกิจ
โรงแรมไม่ชดัเจน จึงควรใหมี้
การศึกษาดูงานจากสถาน
ประกอบการโรงแรมจริง เพื่อ
เพ่ิมความเขา้ใจและสร้าง
ประสบการณ์ พฒันาต่อยอดใน
รายวชิาต่อไป 

MSBH201 การด าเนินงานและการจดัการงาน    
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แม่บา้น 
 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557 

รหัส ช่ือวชิา 
ผลการประเมนิโดยนกัศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

MSBH103 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม1    
MSTI203 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว2    
MSTI307 การท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน   ควรจัดกิจกรรมเสรมิ หรือส่งเสริม

ให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายนอก
สถาบัน  

MSTI303 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว3   - พานกัศึกษาไปดูงานนอก
สถานท่ีท่ีเป็นสถานท่ีปฎิบติั
จริง เพื่อมาปรับใชใ้นการเรียน
การสอน 

- ใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัต่อสอน
เช่น vcd vdo ท่ีเป็นตวัอยา่ง
สถานการณ์ต่างๆ  

- ฝึกการฟังและการสนทนาใน
คาบเรียน 

MSTI104 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์น
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

   

MSTI204 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว   เพ่ิมส่ือเทคโนโลยีในดา้นต่างให้
มากข้ึนเพ่ือพฒันาการเรียนและ
การส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

MSTI205 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื    
MSTI206 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ไทย 
   

MSTI306 การส่ือสารขา้มวฒันธรรม    
MSBH302 การจดัการภตัตาคาร    
MSTI308 การส ารองท่ีนัง่ปละการจดั

จ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน 
   

MSSV102 จิตวทิยาการบริการ   การใชว้ธีิการสอนแบบแบ่งกลุ่ม 
– ใหน้กัศึกษาท างานร่วมกนัโดย
จดัแบ่งกลุ่มนกัศึกษาใหเ้ลก็ลง
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และใหน้กัศึกษาน าเสนองานทุก
คน และมีการวดัความความรู้
เป็นรายบุคคล 

MSBH304 การตลาดโรงแรมและการขาย    
MSNH102 การจดัการโรงแรม    
MSBH104 

 
การด าเนินงานและการจดัการ
ส่วนหนา้ 

   

MSBH202 
 

การด าเนินงานและบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

  พฒันาให้มีการปฏิบัติงานด้าน
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ควรมีอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่ง
เพียงพอและทนัสมยั และยงัให้มี
ก าร ศึกษา ดู ง านในด้านการ
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก
สถานประกอบการจ ริง  เพื่ อ
เสริมสร้างประสบการณ์ ทกัษะ
การท า ง านและก ารท า ง าน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

MSBH301 สมัมนาในธุรกิจโรงแรม    

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  
นกัศึกษามีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย ์อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป) 

ทุกรายวชิา 
 

เอกสาร/หลกัฐาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 

ความรู้ - - 

ทกัษะทางปัญญา นักศึกษาไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และคิดวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางการป้องกัน
แกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพิ่มการฝึกทักษะทางปัญญาโดย
ส ร้างสถานการณ์จ าลองและ
ก าหนดกรณีศึกษา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 นกัศึกษาขาดความเป็นผูน้ าและ
การท างานเป็นกลุ่ม 

เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่มในทุก
รายวชิา 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

   

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
- ไม่มี  
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2. สาระของรายวชิาในหลกัสูตร (สกอ. 5.1) 

2.1  มีระบบและกลไก 

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มีระบบการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตาม
ขั้นตอนการปฏิบติังานและแนวทางปฏิบตัิที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยเป็นไปตามระบบของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

โดยมีคณะกรรมบริหารหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีพิจารณาออกแบบหลกัสูตร สาระรายวิชาในหลกัสูตร 
และปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั ซ่ึงมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ไดจ้ดัท าประกาศระบบและกลไก เพื่อใช้
เป็นแนวทางการพิจารณาการเปิดหลกัสูตร ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหม่ (MSBH-05-5.1-01, MSBH-05-

5.1-02, MSBH-05-5.1-03) ดงัน้ี  
2.1.1  การออกแบบหลกัสูตร  

(1) การวางแผนหลกัสูตร  
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูล  
(3) ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร   
(4) ก าหนดเน้ือหาสาระส าคญั 

2.1.2  การปรับปรุงหลกัสูตร 
(1) การวพิากษห์ลกัสูตร ภายใน และภายนอก   

 

2.2  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฎบิัติ/ด าเนินงาน   

 2.2.1  แนวคิดในการออกแบบหลกัสูตร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร และวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

 2.2.1.1 การวางแผนหลกัสูตร เน่ืองจากหลกัสูตรปรับปรุง ฉบบัปีการศึกษา 2560 จะมี
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ในรายงานน้ีจะกล่าวถึงมีขั้นตอนการด าเนินงานของหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2555 ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ดงัน้ี 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม นโยบายภาครัฐ ความตอ้งการแรงงานดา้นการท่องเท่ียวและบริการ การเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม (MSBH-05-5.1-04) 
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 2.2.1.2 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  มีการน าผลการวิเคราะห์ 

จากการวางแผนมาออกแบบหลกัสูตรดงัน้ี 
                 -  ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร  มีการก าหนดให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ.2553

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 151 หน่วยกิต (จากโครงสร้างเดิม 134 หน่วยกิต) (รายละเอียดตาม มคอ.

2 หนา้ 10) (MSBH-05-5.1-05) 

  -   ก าหนดเน้ือหาสาระส าคญัจากการบูรณาการศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและสาระส าคญั
ของสาขาวชิาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยก าหนดกลุ่มวิชา
ตามโครงสร้างหลกัสูตร มีเน้ือหาสาระส าคญัในดา้นความรู้พื้นฐานวิชาชีพ ดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
  -   ก าหนดรายวิชาให้มีความเช่ือมโยงกันในหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ / 
สาขาวชิาอ่ืนของสถานบนั ในกลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป  
  -   ทุกรายวิชามีการแสดงผลการเรียนรู้ท่ีชดัเจน แสดงใน Curriculum Mapping 
ใน มคอ.2 ซ่ึงเม่ือมีการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งตรงกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายวิชา
และหลกัสูตร 
   2.2.1.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน โดยมีลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
  2.2.1  การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขาวิชาการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม   
   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม เป็นหลกัสูตรปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุงหลกัสูตรในปี พ.ศ. 2559 ทั้งน้ีทางสาขาวิชาไดจ้ดัท าร่างการปรับปรุง
หลกัสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมตามรอบท่ีก าหนด โดยมีการพฒันาให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถา
การณ์โลก และตลาดแรงงาน (MSBH-05-5.1-06)  

   โดยในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฯ ไดมี้การด าเนินการในขั้นตอนการวิพากษห์ลกัสูตร
ภายใน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการประเมินหลักสูตรตามตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูว้ิพากษภ์ายในมหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัฯได้
จดัข้ึน เม่ือวนัท่ี 29-30 มิถุนายน 25578  

 

2.3  มีการประเมินกระบวนการ 
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 หลกัสูตรสาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ไดป้ระชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อน า
ขอ้เสนอแนะในการประเมินกระบวนการ ไปพฒันาหลกัสูตร ในดา้นวตัถุประสงค์ โครงสร้างของหลกัสูตร 
และการปรับปรุงเน้ือหาในรายวชิา ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม (MSBH-05-5.1-07) ดงัน้ี   

(1)  วตัถุประสงคใ์นหลกัสูตรปี 2555 มีรายละเอียดเยอะเกินไป ควรมีสรุปใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

(2)  หลกัสูตรปี 2555 มีการด าเนินงานล่าชา้ ส่งผลให้การอนุมติัหลงัสูตรมีความล่าชา้ จึงเสนอให้
มีการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป  

 2.4  มีการปรับปรุง/พฒันาจากผลการประเมิน 

  หลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ได้เขา้ร่วมโครงการวิพากษ์ปรับปรุงหลกัสูตร 
ฉบบัปี 2559 ซ่ึงจดัโดยมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ โดยไดจ้ดัท าร่างหลกัสูตร ปี 2559 (MSBH-05-5.1-08, 
MSBH-05-5.1-09) 

 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-05-5.1-01 ประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เร่ือง แนวปฏิบติัในการ 
ปรับปรุงหลกัสูตร 

- MSBH-05-5.1-02 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญา 
ตรี สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2552 

(มคอ.1)  

- MSBH-05-5.1-03 มคอ. 2   

- MSBH-05-5.1-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร ปีพ.ศ. 2555 

- MSBH-05-5.1-05 โครงสร้างหลกัสูตร ฉบบัปรังปรุง ปีพ.ศ. 2555 

- MSBH-05-5.1-06,08 ร่างปรับปรุงหลกัสูตร ปี 2559 

- MSBH-05-5.1-07 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2558 

- MSBH-05-5.1-09 ค าสั่งไปราชการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการประเมิน
หลกัสูตร 

ตามตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และผูว้พิากษภ์ายในมหาวทิยาลยัราชภฎั
เพชรบูรณ์” 

 
 

3. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 5.2) 

3.1  มีระบบและกลไก 
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หลกัสูตรมีการใชร้ะบบและกลไกการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ตาม
ประกาศเร่ืองการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ของคณะวิทยาการจดัการ พ .ศ. 2557 

(MSBH-05-5.2-01) ดงัน้ี  
3.1.1  การก าหนดผูส้อน   

(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมพิจารณาก าหนดผูส้อนให้นกัศึกษาไดเ้รียนตาม
ความเหมาะสมโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของผูส้อน  

(2) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก ากบั ติดตามและตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 เพื่อ
จดัท ารายละเอียดของรายวชิาก่อนเปิดภาคเรียน ใหมี้เน้ือหาสอดคลอ้งกนัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนและ
มีการก ากบัใหด้ าเนินการสอนตามรายละเอียดของรายวชิา 

(3) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อก ากบักระบวนการเรียนการสอน 
(4) การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบติั หลกัสูตรสาขาวิชาฯ มีศูนยฝึ์กปฏิบติัการ

ช่ออินทนิล และจดัโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสไดฝึ้กปฏิบติัจากสถานท่ีจริง  
(5) หลกัสูตรสาขาวชิาฯ ไดด้ าเนินการบรูณาการพนัธกิจ ให้มีความเหมาะสมกบัรายวิชาท่ี

เปิดสอน ในปีการศึกษา 2557 
 

 3.2   มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  หลกัสูตรด าเนินงานตามระบบกลไกการก าหนดผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 

3.2.1   การก าหนดผูส้อน  (MSBH-05-5.2-02) 
(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมพิจารณาก าหนดผูส้อนให้นกัศึกษาไดเ้รียนตาม

ความเหมาะสมโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของผูส้อน  
(2) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก ากบั ติดตามและตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 เพื่อ

จดัท ารายละเอียดของรายวชิาก่อนเปิดภาคเรียน ใหมี้เน้ือหาสอดคลอ้งกนัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนและ
มีการก ากบัให้ด าเนินการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา โดยประธานหลกัสูตรฯ แจง้อาจารยทุ์กคนตาม
ก าหนดเวลาส่ง มคอ. 3 โดยมอบหมายอาจารยทิ์วาวรรณ  ศิริเจริญ เป็นรวบรวม 

(3) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อก ากบักระบวนการเรียนการสอน 
(4) การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบติั หลกัสูตรสาขาวิชาฯ มีศูนยฝึ์กปฏิบติัการ

ช่ออินทนิล และจดัโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสไดฝึ้กปฏิบติัจากสถานท่ีจริง  
(5) หลกัสูตรสาขาวชิาฯ ไดด้ าเนินการบรูณาการพนัธกิจ ใหมี้ความเหมาะสมกบัรายวิชาท่ี

เปิดสอน ในปีการศึกษา 2557 ดงัน้ี  

 ดา้นการบริการวิชาการ  ในรายวิชา MSTI 206 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย  
โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนในโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะความรู้ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
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และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ์  โดยให้นกัศึกษาเขา้ร่วมฟังบรรยาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โครงการ (MSBH-05-5.2-03)                                                                                

 ดา้นการวจิยั เร่ือง ศกัยภาพและแนวทางการจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วน
อุทยานน ้ าตกธารทิพย ์อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยให้นกัศึกษาน าความรู้จากการเรียนเขา้มาเป็น
ส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูลงานวจิยั (MSBH-05-5.2-04) 
 

3.3  มีการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงมีผลการ
ด าเนินงาน (MSBH-05-5.2-05) ดงัน้ี 

(1) การก าหนดผูส้อน พบว่าอาจารย์ในสาขาวิชา มีความประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ี
แตกต่างกนัจึงเป็นผลดีต่อการจดัการเรียนการสอนแก่นกัศึกษา  

(2) การก ากบั ติดตามและตรวจสอบการจดัท า  มคอ.3 และ มคอ.4 พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท า 
มคอ.3 ส่งตามก าหนดเวลา   

(3) กระบวนการเรียนการสอน พบว่า การจดัการเรียนการสอนยงัมีปัญหาด้านทรัพยากรทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียนบางห้องไม่มี projector หรือเทคโนโลยีการสอนท่ีทนัสมยั จึงส่งผลกระทบต่อการ
จดัการสอนในบางรายวชิา   

(4) การก าหนดแนวทางการการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบติัในระดบัปริญญาตรี พบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัโครงการ และกิจกรรมท่ีเนน้การปฏิบติั  รวมถึงการน าแนวคิดทฤษฎีลงพื้นท่ี
ปฏิบติัจริงในภาคสนาม ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีการเชิญวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้ดว้ย  

(5) การบรูณาการพนัธกิจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้และ
ความเขา้ใจในรายวชิามากข้ึน  
 

3.4  มีการปรับปรุง/พฒันาจากผลการประเมิน 

จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เห็นวา่ควรมีการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนการสอนใหก้บันกัศึกษา จึงมีการด าเนินการพานกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการอบรม MICE เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการเรียนในรายวิชา การจดัการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ในปีการศึกษา 
1/2558 (MSBH-05-5.2-06) 

 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-05-5.2-01 ประกาศเร่ืองการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการ 

สอนของคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2557    
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- MSBH-05-5.2-02 รายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2558, 4/2558  

- MSBH-05-5.2-03 สรุปโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทกัษะความรู้ การท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

- MSBH-05-5.2-04 โครงร่างงานวิจยั เร่ือง ศกัยภาพและแนวทางการจดัการแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วนอุทยานน ้าตกธารทิพย ์อ าเภอหล่มสัก 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

- MSBH-05-5.2-05 รายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2558 

- MSBH-05-5.2-06 ค าสั่งไปราชการ โครงการอบรม MICE 

 

 

 

 

4. การประเมินผู้เรียน  (สกอ. 5.3) 

4.1   มีระบบและกลไก 

  หลักสูตรมีการใช้ระบบและกลไกการประเมินผูเ้รียนของคณะวิทยาการจดัการ พ .ศ. 2557 

(MSBH-05-5.3-01) ดงัน้ี  
1) การวดัและการประเมินผลการเรียน 
2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
3) การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร 

 
 4.2   มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
   หลกัสูตรด าเนินงานตามระบบกลไกการประเมินผูเ้รียน ในการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา และการก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร โดยใชข้อ้บงัคบั
และประกาศประกาศของคณะวทิยาการจดัการ ดงัน้ี  

1)  อาจารยผ์ูส้อนจดัท า มคอ.3 โดยให้มีการระบุวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 
ใหช้ดัเจน (MSBH-05-5.3-02) 

 2)  อาจารยผ์ูส้อนด าเนินการสอนตาม มคอ.3  
3)  อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบใหก้บัประธานสาขาวชิาฯ ก่อนถึงวนัสอบปลายภาค 2 สัปดาห์  

   4)  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ด าเนินการทวนสอบขอ้สอบ จ านวน 8 วิชา โดยการคดัเลือก
รายวิชาทั้งหมดจ านวน 31 วิชาจากอาจารยผ์ูส้อนทุกคนในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 25 โดยพิจาณาให้
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ครอบคลุมเน้ือหาวชิาตาม มคอ.3 และใหด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ (MSBH-
05-5.3-03, MSBH-05-5.3-04) 
    5)  จดัการสอบตามปฏิทินการศึกษา  
    6)  ภายหลงัการสอบ ผูส้อนส่งผลการสอบเสนอต่อประธานสาขาวชิาฯ ตามท่ีคณะก าหนด 
            7)  หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 30 วนั ผูส้อนจดัท า มคอ. 5 ส่งผลต่อประธานสาขาวิชาฯ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา (MSBH-05-5.3-05) 
 

4.3   มีการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการประเมินกระบวนการท างาน ดา้นการประเมินผูเ้รียน ซ่ึงมี
ขอ้เสนอแนะการด าเนินงาน (MSBH-05-5.2-05) ดงัน้ี  

1) สาขาวชิาฯ ควรจดัท าระบบและกลไก ของสาขาวชิาฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความชดัเจน 
และใหอ้าจารยใ์นสาขามีความเขา้ใจในการท างานมากข้ึน  
 
 
 

 4.4    มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เห็นว่าควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานตามระบบและกลไก (MSBH-05-5.3-06) ดงัน้ี  

1) ใหมี้ร่างระบบและกลไก ดา้นการประเมินผูเ้รียน ของสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ใหมี้ความชดัเจน เขา้ใจง่าย ระบุการท างานแต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน  
 

 4.5    มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 ผลการปรับปรุงท่ีแลว้เสร็จ เพื่อใชใ้นกระบวนการท างาน ปีการศึกษา 2558  มีดงัน้ี 

1) มีร่างระบบและกลไก ดา้นการประเมินผูเ้รียน สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม
 (MSBH-05-5.3-07) 

 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-05-5.3-01 ประกาศระบบและกลไกการประเมินผูเ้รียนของคณะวทิยาการ
จดัการ  

พ.ศ. 2557   

- MSBH-05-5.3-02 มคอ. 3 ปีการศึกษา 2557 

- MSBH-05-5.3-03 แบบประเมินการทวนสอบรายวชิา สาขาวชิาการท่องเท่ียวฯ  
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- MSBH-05-5.3-04 รายงานการประชุม คร้ังท่ี ........... 
- MSBH-05-5.3-05 มคอ. 5 ปีการศึกษา 2557 

- MSBH-05-5.3-06 รายงานการประชุม คร้ังท่ี ........... 
- MSBH-05-5.3-07 ร่างระบบและกลไก ดา้นการประเมินผูเ้รียน 
 

5. ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 5.4) 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย ม ี ไม่

ม ี

รายละเอยีด 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสูตร 

 
/ 

 

สาขาวชิาฯมีการจดัประชุมทั้งหมด
จ านวน 9 คร้ัง โดยทุกคร้ังมีอาจารย์
เขา้ร่วมการประชุม จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 

 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุสาขา / สาขาวชิา 

 
/ 

 

สาขาวิชาฯ มีการจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง ปี 
2555 ตามแบบมคอ.2 ท่ีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 

2553  โดยส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รับทราบการให้
เห็นชอบในหลักสูตร เม่ือวนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2555   

 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

 
/ 

 

สาขาวิชาฯ เปิดสอนทั้งหมดรวม 31 
วิชา มีการจัดท า มคอ . 3 ครบทุก
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  และส่ง 
มคอ. 3ของทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาค
เรียน  ดงัน้ี  
- ภาคเรียนท่ี 1/2557 มีจ านวน 14 

วิชา  ส่ง เ ม่ือวัน ท่ี  4 สิงหาคม 
2557 

- ภาคเรียนท่ี 2/2557 มีจ านวน 17 
วิชา ส่งเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 
2557 
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4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ  
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6   
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให ้  
ครบทุกรายวชิา 

 
/ 

 

สาขาวิชาฯ เปิดสอนทั้งหมดรวม 31 
วิชา  มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา มคอ. 5 ครบ
ทุกรายวชิา คิดเป็นร้อยละ 100  และ
ส่ง มคอ. 5 ของทุกรายวิชา ภายใน 
30 วนั หลงัส้ินสุด ภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอน ดงัน้ี  
- ภาคเรียนท่ี 1/2557 มีจ านวน 14 

วิชา ส่งเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 
2557 

- ภาคเรียนท่ี 2/2557 มีจ านวน 17 
วิชา ส่งเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2558 

 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ   
มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

 
/ 

 

สาขาวชิาฯ มีการจดัท ารายงานผล
การด าเนินการของหลกัสูตร มคอ. 7 

ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปี
การศึกษา เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 
2558 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4   อยา่ง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 
/ 

 

มีการจดัตั้งคณะกรรมทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
รวม 8 รายวชิา จากทั้งหมด 31 
รายวชิา คิดเป็นร้อยละ 25  ตลอดปี
การศึกษา 2557 

 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ  
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผา่นมา 

 
/ 

 

หลกัสูตรฯน าผลการประเมินจาก 
มคอ.7 พฒันา ปรับปรุง ดา้นคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

8. อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 / 
ไม่มีอาจารยใ์หม่ 

ไม่ประเมิน 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 
และ/ หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 

 
/ 

 

สาขาวชิาฯ สนบัสนุนใหอ้าจารย์
ประจ าหลกัสูตรมีการพฒันา
ศกัยภาพทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
(หลกัฐานแนบ : ค าสัง่ไปราชการ) 
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10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  ไดรั้บ
การพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่  ร้อย
ละ 50 ต่อปี 

 / ไม่มีบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอนในหลกัสูตร ไม่ประเมิน 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

/ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีจบปีการศึกษา 2557 ต่อ
คุณภาพหลกัสูตร มีค่าเฉล่ีย 3.78 

 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 
 

/ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีจบปีการศึกษา 2556 มี
ค่าเฉล่ีย 4.19 

 

ตวับ่งช้ี ขอ้ 1 – 5  เป็นไปตามเกณฑ ์จ านวน ........5......... ขอ้ คิดเป็นร้อยละ .....100............ 

ตวับ่งช้ี ขอ้ 1 – 12    ใน ปีการศึกษา 2557 ท าการประเมินจ านวน ...10.....ขอ้   เป็นไปตามเกณฑ ์จ านวน ...10..... ขอ้ คิดเป็น
ร้อยละ ....100....... 

 

- MSBH-05-5.4-01 รายงานการประชุมสาขาวชิาฯ 

- MSBH-05-5.4-02 มคอ. 2 

- MSBH-05-5.4-03 มคอ. 3 

- MSBH-05-5.4-04 มคอ. 5 

- MSBH-05-5.4-05 มคอ. 7 ปี 2557 

- MSBH-05-5.4-06 เอกสารการทวนสอบ ปี 2557 

- MSBH-05-5.4-07 รายงานการประชุมสาขาฯ 

- MSBH-05-5.4-08 มคอ. 7 ปี 2556 

- MSBH-05-5.4-09 ค าสั่งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 
- MSBH-05-5.4-10 ค าสั่งไปราชการ (พฒันาอาจารย)์ 
- MSBH-05-5.4-11 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบณัฑิต 

- MSBH-05-5.4-12 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

หมวดที ่5 การบริหารหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลกัสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
แนวทางการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ครบตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 

อาจารยท่ี์มีอยูเ่ดิม มีภาระงานสอนเพิ่ม
มากข้ึน  

เปิดรับอาจารยเ์พิ่มจ านวน 1 

อตัรา  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
รับผิดชอบภาระงานของสาย
สนบัสนุน 

ท า ให้ ไม่ส ามารถปฏิบัติหน้ า ท่ี ใน
สาขาวิชา และตามภารกิจไดอ้ย่างเต็มท่ี
และครบถว้น 

หลกัสูตรควรมีเจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุน 

 

2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   (สกอ. 6.1) 

2.1  มีระบบและกลไกการจัดทรัพยากรส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

 หลกัสูตรมีระบบและกลไกการจดัทรัพยากรส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตามเอกสารระบบกลไกการ
จดัการทรัพยากรส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ตามแนวทางประกาศระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้ ของคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2557  (MSBH-06-6.1-01, MSBH-06-6.1-02) 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และคณะวิทยาการจดัการ  ไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิง
สนับสนุนทางการศึกษา ด้านกายภาพส าหรับนักศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด ส านักวิทย
บริการของมหาวิทยาลยั ฐานขอ้มูลทรัพยากรการเรียนรู้  วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน้ ระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  โปรเจคเตอร์ ซ่ึงเพียงพอและทนัสมยัต่อการจดัการเรียนการสอนทุก
หลกัสูตรโดยสาขาวชิาฯ มีส่วนร่วม ดงัน้ี  

2.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการใช้ทรัพยากรส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

2.1.2 การจดัพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนกัศึกษาและอาจารยไ์ดพ้บปะ สังสรรค ์แลกเปล่ียนสนทนา หรือ
ท างานร่วมกนั มีลกัษณะเป็นหอ้งส าหรับใหน้กัศึกษาสามารถสืบคน้ขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

2.1.3 สาขาวิชาฯ มีส่วนในการสั่งซ้ือหนงัสือและส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้เพิ่มเติม 
เพื่อใหน้กัศึกษาและอาจารยไ์ดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.1.4 แหล่งศึกษาดูงานภายนอก โดยขอความอนุเคราะห์การเขา้ศึกษาดูงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.5 สาขาวิชาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อทรัพยากรส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ 
2.2   มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฎบิัติ และด าเนินการ   

    หลกัสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดงัน้ี 
2.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวางแผนการใช้ทรัพยากรส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบนั ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งปฎิบติัการดา้นท่องเท่ียวและโรงแรม วสัดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้มีจ  านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มทกัษะการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา (MSBH-06-6.1-03) 

2.2.2 การจดัพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนกัศึกษาและอาจารยไ์ดพ้บปะ สังสรรค์ แลกเปล่ียนสนทนา 
หรือท างานร่วมกนั มีลกัษณะเป็นห้องส าหรับให้นกัศึกษาสามารถสืบคน้ขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการ
สอน โดยสาขาวชิาฯ ไดใ้ชห้อ้ง 15603 ส าหรับใหน้กัศึกษาไดพ้บปะ สังสรรค ์และสืบคน้ขอ้มูลความรู้้ 

2.2.3 สาขาวิชาฯ มีส่วนในการสั่งซ้ือหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการค้นควา้
เพิ่มเติม เพื่อให้นกัศึกษาและอาจารยไ์ดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เช่น หนงัสือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หนงัสือ
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว หนงัสืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

2.2.4 แหล่งศึกษาดูงานภายนอก โดยขอความอนุเคราะห์การเข้าศึกษาดูงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงในปีการศึกษา 2557 มีการศึกษาดูงานภายนอก ดงัน้ี 

(1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ  
- พระบรมมหาราชวงั และวดัพระแกว้  (MSBH-06-6.1-04) 

- บริษทั ธีมพลาซ่า ดีวลีอปเมน้ท ์จ ากดั  (MSBH-06-6.1-05) 

โดยมีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และอาจารยเ์ขา้ร่วม จ านวน 18 คน  

2.2.5 สาขาวชิาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อทรัพยากรส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ีย 3.85  (MSBH-06-6.1-06) โดยมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ดงัน้ี 

(1) วสัดุอุปกรณ์ ในการเรียนรายวชิาการจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม ยงัไม่เพียงพอต่อ
นกัศึกษา  

(2) อยากใหมี้การปรับปรุงภาพหนา้จอ Projector ในหอ้งเรียนใหมี้ความคมชดัมากข้ึน 
จากท่ีเห็นภาพหนา้จอสวา่งมากจนมองไม่เห็น  

(3) สัญญาณ WIFI ขาดหายบ่อย 
 

2.3   มีการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการประเมินกระบวนการการจดัทรัพยากรส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ (MSBH-06-6.1-07) ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ
การด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) สาขาวชิาฯ ควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อนกัศึกษา 
2) ควรมีการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในดา้นคอมพิวเตอร์ และหนา้จอ Projector 

ใหด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 
2.4   มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
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 จากผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เห็นวา่ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ตามระบบและกลไก (MSBH-06-6.1-08) ดงัน้ี  

1) ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฯ ท าบนัทึกขอครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมี
รายละเอียด ท่ีสาขาวชิาฯไดรั้บจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จดัซ้ือครุภณัฑ์
ท่ีมีรายการ ดงัน้ี 

(1) เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต ่ากวา่ 50,000 บีทีย ู  จ านวน 1 เคร่ือง 
(2) ชุดเคร่ืองแกว้ (Glass ware) แบบแกว้กา้น (ส าหรับบริการอาหารแบบตะวนัตก) จ านวน 

12 ชุด  
(3) ชุดเคร่ืองกระเบ้ือง ( ส าหรับบริการอาหารแบบตะวนัตก)  จ  านวน 11 ชุด   
(4) ชุดเคร่ืองมือส าหรับรับประทานอาหาร (แบบตะวนัตก) จ านวน 11 ชุด 

(5) ชุดอุปกรณ์ผสมเคร่ืองด่ืม  จ านวน 8 ชุด 

(6) ชุดตูบ้านเล่ือนทึบ–กระจก ส าหรับเก็บอุปกรณ์      จ านวน  3 ชุด 
 

เอกสาร/หลกัฐาน 

- MSBH-06-6.1-01 ระบบและกลไกการจดัทรัพยากรส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
- MSBH-06-6.1-02 ประกาศระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

ของคณะวทิยาการจดัการ พ.ศ. 2557  

- MSBH-06-6.1-03 รูปภาพส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
- MSBH-06-6.1-04 หนงัสือขอความอนุเคราะห์เขา้ศึกษาดูงาน พระบรมมหาราชวงั และ 

วดัพระแกว้   
- MSBH-06-6.1-05 หนงัสือขอความอนุเคราะห์เขา้ศึกษาดูงาน บริษทั ธีมพลาซ่า ดีวลีอป 

เมน้ท ์จ  ากดั   
- MSBH-06-6.1-06 สรุปประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อทรัพยากรส่ิง 

สนบัสนุนการเรียนรู้ 
- MSBH-06-6.1-07 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2558 

- MSBH-06-6.1-08 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2558 
 

หมวดที ่6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
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อาจารยผ์ูส้อนควรมีการ
ฝึกอบรมการจดัการเรียนการ
สอนและการวดัผลและประเมิน
การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้สู่รายวชิาอยา่งต่อเน่ือง 

ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
หลกัสูตรเพื่อก ากบัดูแล และติดตาม
ผล 

น าความคิดเห็นของผูส้อนมา
ทบทวนกลยทุธ์การสอน และให้
มีการทวนสอบโดย
คณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง 

 

หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 
ความกา้วหนา้ของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

ความส าเร็จของแผน / 

เหตุผลทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

มีการปรับปรุงหลกัสูตร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว
และการโรงแรม ( ร่าง
ปรับปรุงพ.ศ.2559) 

เดือนกนัยายน 2558 ประธานสาขาวิชา การ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ ก า ร
โรงแรม 

อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 

 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 
1. ขอ้เสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกิต  รายวชิาแกน รายวชิาเลือก ฯ ) 
  มีการปรับปรุงวชิาหมวดเฉพาะดา้น โดยปรับเปล่ียนรายวิชา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มาแทนรายวชิา การ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2. ขอ้เสนอในการเปล่ียนแปลงรายวชิา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวชิา การเปล่ียนแปลง

วธีิการ สอนและการประเมินสัมฤทธ์ิผลรายวชิา ฯ) 

  มีการปรับเปล่ียนเน้ือหาค าอธิบายรายวชิา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  
  หลกัสูตรสนบัสนุนใหอ้าจารยมี์โอกาสเขา้รับการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยมีงบสนบัสนุนในทุก
ปี การศึกษา  

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
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จากผลการด าเนินงานของหลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม เม่ือประเมินโดยใช้
เกณฑม์าตรฐาน และอิงเกณฑ์การประเมินตามท่ี สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มีผลการประเมินสรุปได ้ดงัน้ี 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ่งช้ี 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

เป้าหมาย 

ปี 2557 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที ่1  การก ากบั

มาตรฐาน 
ตวับ่งช้ีท่ี  1.1  การบริหารจดัการ
หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรท่ีก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.1.1) 

I 
ป.ตรี 4 ขอ้ 

 
ป.ตรี 4 ขอ้ 

 
  

   ผา่นเกณฑ ์
   ไม่ผา่นเกณฑ ์ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี (องค์ประกอบที ่2-6) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ่งช้ี 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 

O ค่าคะแนน
เตม็ 5 

4.19 4.19 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  การไดง้านท าหรือผลงานวิจยัของผูส้ าเร็จ
การศึกษา (สกอ.2.2) 

O 
  

 

- ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้าน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 

- 
ร้อยละ 100 100 5 

- ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท ท่ีไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

- ร้อยละ  40  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ่งช้ี 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

- ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอก ท่ีไดรั้บ
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

- ร้อยละ  80  

 

องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนกัศึกษา (สกอ.3.1)  P 5  ระดบั 3  ระดบั 
3 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา (สกอ.
3.2) 

P 5  ระดบั 3  ระดบั 
3 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา (สกอ.3.3) O 5  ระดบั 3  ระดบั 
3 

คะแนน 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ (สกอ.
4.1) 

I 5  ระดบั 3  ระดบั 
3 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์(สกอ.4.2) P    

- ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

 ป.ตรี ร้อยละ 
20 

ป.โท ร้อยละ 
60 

ป.เอก ร้อย
ละ 100  

0 0 

- ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 ป.ตรี ร้อยละ 
60 

ป.โท ร้อยละ 
80 

ป.เอก ร้อย
ละ 100  

0 0 

- ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

 ป.ตรี ร้อยละ 
20 

0 0 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ่งช้ี 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

ป.โท ร้อยละ 
40 

ป.เอก ร้อย
ละ 60  

- จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรปริญญาเอก 

 

วทิยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
อตัราส่วน
เท่ากบั 2.5 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ
อตัราส่วน
เท่ากบั 3 

มนุษยศาสต
ร์และ

สังคมศาสตร์
อตัราส่วน
เท่ากบั 0.25 

0 0 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์(สกอ.4.3) O 5  ระดบั 4 ระดบั 
4 

คะแนน 

องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร (สกอ.
5.1) 

P 
5 ระดบั 3 ระดบั 

3 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน (สกอ.5.2) 

P 5 ระดบั 
3 ระดบั 

3 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3  การประเมินผูเ้รียน (สกอ.5.3) 
P 5 ระดบั 

3 ระดบั 
3 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ O ร้อยละ 100 100 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
ชนิด 

ตัวบ่งช้ี 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.5.4) คะแนน 

องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตวับ่งช้ี 6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1) 
P 

 5 ระดบั 3 ระดบั 
3 

คะแนน 

สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 

(องค์ประกอบที ่2-6/13 ตัวบ่งช้ี) 

 

 
 

สรุปผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
สาขาวชิา การท่องเทีย่วและการโรงแรม 

 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน หลกัสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้ใ
น

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2 

- 6
 

2 - - 2.1,2.2 4.59 ระดบัดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.0 ระดบัปานกลาง 
4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.3 ระดบัปานกลาง 
5 4 5.1 5.2,5.3, 1 3.5 ระดบัดี 
6 1 - 6.1 - 3.0 ระดบัปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.28 ระดบัดี 

ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่3 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
 

โอกาสในการพฒันา 
1. หลกัสูตรควรมีการจดักิจกรรมเฉพาะหลกัสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเขา้ศึกษาของนกัศึกษาใหม่  
2. 
 
 

รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่4 

จุดเด่น 
1. 
2. 
 

โอกาสในการพฒันา 
1.หลกัสูตรควรมีการวางแผนพฒันาอาจารยโ์ดยให้อาจารยไ์ปศึกษาต่อหรือท าผลงานทางวชิาการ 
2. 
 
 

รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่6 

จุดเด่น 
1. 
2. 
 

โอกาสในการพฒันา 
1. หลกัสูตรควรมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัใหก้บันกัศึกษา 
2. 
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การด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ (ถ้าม)ี 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ขอรับรองขอ้มูลท่ี

ไดน้ าเสนอในรายงานฉบบัน้ี ไดด้ าเนินการจริง  
ช่ือ – นามสกุล ลายเซ็น วนัที่รายงาน 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
1. อาจารยน์นัทกานต ์  ศรีปลัง่  31  กรกฎาคม 2558 

2. อาจารยภ์รวลญัช์   มาอยู ่  31  กรกฎาคม 2558 

3. อาจารยสุ์นทรีย ์  รอดดิษฐ์  31  กรกฎาคม 2558 

4. อาจารยทิ์วาวรรณ   ศิริเจริญ  31  กรกฎาคม 2558 
 
 

     เห็นชอบโดย .................................................................  
                                     (อาจารยอ์จัฉรา  กล่ินจนัทร์) 

        รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
                                            31  กรกฎาคม 2558 

 

     เห็นชอบโดย ...................................................................  
                                     (ผูช่้วยศาตราจารยน์งลกัษณ์  เรืองวทิยาภรณ์) 

                      คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
                                             31  กรกฎาคม 2558 
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เอกสารประกอบการรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วธีิการใหค้ะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
3. แบบประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 

2557  

4. ขอ้สรุปผลการประเมินของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
5. ขอ้สรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 


