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ส่วนที่ 1    
บทนํา 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย     :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  Program in Tourism and Hotel 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 

 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :   ศศ.บ.  (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 

ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :   B.A. (Tourism and Hotel  
 

3. รูปแบบของหลักสูตร) 
3.1.รูปแบบ 

                       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      3.2.ภาษาที่ใช้ 
              ภาษาไทย  
       3.4.ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                        -  
4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม ปีพ.ศ. 2555  

 กรรมการวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 17 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2559 

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 
2559 

 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
          ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรับรอง/รับทราบหลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 
 หลักสูตรใหม่  ตามกรอบ TQF 
 ปรับปรุง (พ.ศ. 2559) ตามกรอบ TQF 
 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไม่ใช่หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
        หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
 
7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับต้ังแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จํานวน 2 ครั้ง  
 

ลาํดับที่ของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ทีท่ําการพัฒนา/
ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรงุ 

1. พ.ศ. 2555 พัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2 พ.ศ. 2559 พัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
8. การดําเนนิงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 (ปีที่ผ่านมา) 
 ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาฯ ผ่านการประเมินในทุกองค์ประกอบ โดยมี
ข้อเสนอแนะการพัฒนาในองค์ประกอบ  ดังต่อไปน้ี  
 องค์ประกอบที่ 2  ควรมีการติดตามข้อมูลของบัณฑิตที่ยังคงเหลือมาให้ครบเพ่ือนํามาพิจารณา
เพ่ือการพัฒนาและบริหารหลักสูตรต่อไป  
 องค์ประกอบที่ 4  ควรจัดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงตามประสบการณ์ทํางานและการสอนและ 
ส่งเสริม ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปศึกษาต่อ และส่งผลงานทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่   
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ส่วนที่ 2 
การวางแผนและการประเมิน  

  
1. เตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประจําปี
การศึกษา 2560 ได้วางแผนการดําเนินการดังน้ี 

1.1 การดําเนินการก่อนการประเมิน 
ประธานคณะกรรมการประชุมและมอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบการตรวจ 

ประเมินคุณภาพ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพตามท่ี สกอ. กําหนด  และมอบหมาย
ให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมในบางตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือปรับปรุงกําหนดการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ 
หลักสูตร เสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือเตรียมการในการดําเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดใน
ระหว่างการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ การประสานในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การตรวจประเมินดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การดําเนินการระหว่างการประเมิน มกิีจกรรมหลกั ๆ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการฯประชุมร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือรับฟังบทสรุปผลดําเนินการของ 

หลักสูตร โดยผู้บริหารของหลักสูตรและได้สัมภาษณ์นโยบายการจัดการศึกษาและการบริหารของ
หลักสูตร  คณะกรรมการได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร ตาม
กฎฯกระทรวงที่กําหนดให้ต้นสังกัดดําเนินการ คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง  5 
ท่าน ทั้งด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และผลการดําเนินการในภาพรวม   คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบผลการดําเนินการตามรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ์เจ้าของกระบวนการต่างๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบพร้อมเก็บข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรได้มีการดําเนินการจริง รวมท้ังเย่ียมชมอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ สื่อ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถานประกอบการ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักวิจัย เป็นต้น 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ 
องค์ประกอบ การให้ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 
 

1.3 การดําเนินการหลังการประเมิน 
คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการประเมินด้วยวาจา นําเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตร 

และคณาจารย์ของหลักสูตรให้รับทราบ และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 



4 

 

2.  กําหนดการประเมิน  
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. คณบดีกล่าวเปิดประชุมโครงการและต้อนรับคณะกรรมการตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา  
-  แนะนําคณะผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา แนะนําคณะผู้ประเมินฯ
พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา 

09.30 – 12.00 น. คณะผู้ประเมินฯสังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจเอกสารหลักฐาน  
รายช่ือผู้ประเมิน 
1.  อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ สายประเสริฐ  ประธาน 
2.  อาจารย์ ดร.ฐิติมา  พูลเพชร   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
4.  นายสรศักด์ิ พิลาเกิด    ผู้ประสานงาน 
5.  นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี   ผู้ประสานงาน 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น.  คณะผู้ประเมินฯสังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  

รายช่ือผู้ประเมิน 
1.  อาจารย์ ดร.นิภารัตน์ สายประเสริฐ  ประธาน 
2.  อาจารย์ ดร.ฐิติมา  พูลเพชร   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
4.  นายสรศักด์ิ พิลาเกิด    ผู้ประสานงาน 
5.  นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี   ผู้ประสานงาน 

16.00 – 17.00 น. สรุปและรายงานผลการตรวจประเมิน 
  
3. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

เพ่ือยืนยันความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์เจ้าของ
กระบวนการต่างๆ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้อง พร้อมลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเย่ียมคณะ  สัมภาษณ์
ผู้บริหาร คณาจารย์ระดับคณะ เพ่ือยืนยันผลการปฏิบัติงานตามข้อมูลที่ได้อ่านจากรายงานการประเมินตนเอง
ของหลักสูตร  มีการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากคณาจารย์และผู้เก่ียวข้องเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลระหว่างกลุ่มเป็นการยืนยันความถูกต้องและแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่
นําเสนอในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังน้ี 

2.1 ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 

ตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง และศึกษา
สังเกตสถานการณ์จริง 

2.2 ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

การนําเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  การตรวจสอบคําอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพและการเสนอ
ผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพ่ือการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ (สกอ.) 

 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะกรรมการได้พิจารณาผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรเช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลกัสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ครอบคลุมข้อมูล
พ้ืนฐานในส่วนที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนที่
เก่ียวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่
เน้นกระบวนการ คณะกรรมการได้ทําการประเมินในลักษณะของพิชญพิจารย์ (peer review) พิจารณาตาม
บริบทของหลักสูตร ภายใต้การบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย แล้วตัดสินผลการดําเนินงานให้คะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งช้ีตามท่ี สกอ. กําหนด โดยมีคะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี 
สรุปได้ ดังน้ี 

 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ระบุเหตุผลหากไม่
ผ่านเกณฑ์ 

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย
สํานักงาน 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

  

11. มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

  

จํานวนข้อท่ีผ่านการประเมิน  3  ข้อ     
ได้แก่ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 11 

 
สรุปผลการดําเนินงาน ตัวบ่งชี้  1.1   การกํากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ร้อยละ) 

คะแนน 
ประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย
( /บรรลุ, 

x ไม่
บรรลุ) 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลท่ีให้
คะแนนต่างจากท่ี
ประเมินตนเอง) 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 คะแนน 21.66/5 4.33   

2.2 ร ้อยละของบ ัณฑ ิต
ปร ิญญาตร ีท่ีได้งานทํา
หร ือประกอบอาช ีพอ ิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

16/18x100=88.89 
88.89/100x5=4.44 

4.44   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 4.39 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 4 คะแนน  3   

3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 คะแนน  3   

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 คะแนน  3   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 3.00 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารพัฒนา
อาจารย์ 

4 คะแนน  3   

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
(เฉลี่ย 4.2.1 - 4.2.3) 

  1   

  4.2.1 ร้อยละอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ป.ตรี ร้อย
ละ 5  
ป.โท ร้อย
ละ 50  
ป.เอก ร้อย
ละ 100 

    

  4.2.2 ร้อยละอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ร้อย
ละ 15  
ป.โท ร้อย
ละ 30  
ป.เอก ร้อย
ละ 50 

    

  4.2.3 ผลงานทาง
วิชาการชองอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ป.ตรี ร้อย
ละ 10  
ป.โท ร้อย
ละ 20 
ป.เอก ร้อย
ละ 30 

    

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4 คะแนน  3   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 2.33 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ร้อยละ) 

คะแนน 
ประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย
( /บรรลุ, 

x ไม่
บรรลุ) 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลท่ีให้
คะแนนต่างจากท่ี
ประเมินตนเอง) 

 
5. หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน การ
ประเมิน 
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 คะแนน  3   

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ จัดการ
เรียนการสอน 

4 คะแนน  3   

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 คะแนน  2   
5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ร้อยละ 
80 

11/11x100= 100 5   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 3.25 
6. สิ่ง
สนับสนุน  
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4 คะแนน  3   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 3  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2-6 
3.14  คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมิน 

 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ

ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปาน     
                 กลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 
 ผ่าน               ไม่ผ่าน การประเมิน 

 หลักสูตร  ได้  ไม่ได้
มาตรฐาน 

2 คะแนน
เฉลี่ยของ
ทุกตัวบ่งช้ี
ในองค์ประ 
กอบที่ 2-6 

-  - 4.39 4.39 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3.00  - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 2.33  -  - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 3.00 3.33  - 3.25 ระดับคุณภาพดี 
6  - 3.00  - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 7 4 2   

ผลการประเมิน 
2.71 3.25 4.39 

3.14 ระดับคุณภาพดี ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการครบทุกคน 
 

- 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  
 

- 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรนําข้อมูลจากการประเมินทั้ง 5 ด้าน รวบรวมไว้
เป็นรายปีและใช้สําหรับวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
- ควรเก็บข้อมลูผู้ใช้บัณฑิตให้ครบทั้ง 100% 
- ภาวการณ์มีงานทําควรแสดงผลร้อยละการได้งาน
ตรงสาย / สัมพันธ์ / ไม่ทํางาน พร้อมเหตุผล เพ่ือ
นําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรฯ และพัฒนานักศึกษา
หลักสูตร 
- ควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของหลกัสูตรฯ 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาควรพิจารณา
จาก มคอ. 2 การสัมภาษณ์นักศึกษาแรกเขา้ ผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต และผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา 
- ควรมีการติดตามและนําเสนอความก้าวหน้า ปัญหา 
ของอ.ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 
- การจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรมีการ
วัดและประเมินผลได้ในทุกด้าน หรือ/และ สอดคล้อง
ไปกับ มคอ. 2   

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ 
และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ที่ชัดเจน 
- ต้ังเป้าหมายการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์  
- แบบประเมินความพึงพอใจต้องใช้ชุดเดิมต่อเน่ือง 3 
ปี (2559-2561) 
 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ปรับปรุง มคอ. 3 และ 5 ทุกรายวิชาให้ทันสมัย 
และถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์  
- ปรับปรุง มคอ. 3 4 5 6 ทุกกระบวนการ  
- ประเมินผลการบูรณาการการเรียนการสอนให้ครบ 

 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
 

 


