การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 10 สิงหาคม 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

รหัสหลักสูตร 25481911106428
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2

ปัจจุบนั

อาจารย์พิมพิกา ทองรมย์

อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง

อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ

อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์

อาจารย์พิมอร แก้วแดง

อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว

นางมธุรา สวนศรี

อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ

อาจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์

อาจารย์มธุรา สวนศรี

หมายเหตุ
(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล)

แทนอาจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์
ตามมติรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2556 (เอกสาร ทท 1.1)

คุณวุฒิและตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.พิมอร
แก้วแดง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D. (Architectural
Heritage
Management and
Tourism)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2557

M.A. (Cultural
Management)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

หน้า 1

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.พิมพิกา
ทองรมย์

อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์
ปิงแก้ว

อาจารย์พัชรินทร์
จึงประวัติ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2542

ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2545

Certificate in
Teacher’s Training
Program
“Hospitality
Management”
Ph.D. (Tourism)

Cesar Ritz Colleges /
Le Bouveret / Valais /
Switzerland

2551

Oxford Brookes University/
Oxford/Oxfordshire/England

2556

M.A. (Tourism and
Hospitality
Management)

Bournemouth University /
Bournemouth /Dorset /
England

2544

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์
ศิลปะ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2540

ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)
วท.ม. (นันทนาการกับ
การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2541

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

2544

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2547

ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว)

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

2537

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

หน้า 2

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์มธุรา สวนศรี

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2538

Certificate in
Teacher’s Training
Program “Tourism
Management”
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

Salzburg Tourism Schools/
Salzburg / Austria

2545

มหาวิทยาลัยรังสิต

2548

บธ.บ. (การจัดการ
การท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555

นศ.บ. (การ
ประชาสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2536

Certificate in
Teacher’s Training
Program “Tourism
Management

Salzburg Tourism Schools/
Salzburg / Austria

2545

อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.พิมอร
แก้วแดง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D. (Architectural
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Heritage Management
and Tourism)

2557

M.A. (Cultural
Management)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2542

หน้า 3

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.พิมพิกา
ทองรมย์

อาจารย์พัชรินทร์
จึงประวัติ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

2545

Ph.D.(Tourism)

Oxford Brookes
University/Oxford/
Oxfordshire/England

2556

M.A. (Tourism and
Hospitality
Management)

Bournemouth
University /
Bournemouth
/Dorset / England

2544

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์
ศิลปะ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2540

ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

2541

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2547

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว)

สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี

2537

ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

Certificate in
Teacher’s Training
Program “Tourism
Management”

Salzburg Tourism
Schools/ Salzburg /
Austria

2538

2545

หน้า 4

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์
ปิงแก้ว

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ศศ.ม. (ไทยศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว)
อาจารย์มธุรา สวนศรี

อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์

อาจารย์บุศรา
ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรังสิต

2548

บธ.บ. (การจัดการ
การท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2555

นศ.บ. (การ
ประชาสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2545

Certificate in
Teacher’s Training
Program “Hospitality
Management”
M.A. (International
Tourism and Hotel
Management)

Cesar Ritz Colleges /
Le Bouveret / Valais /
Switzerland

2551

Southern Cross
University / Gold
Coast/ Queensland /
Australia

2556

ศศ.ม. (การจัดการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงแรมและการท่องเที่ยว
นานาชาติ)

2555

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บธ.ม. (การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยนานาชาติ
และการท่องเที่ยว)
สแตมฟอร์ด

2551

ศศ.บ. (การโรงแรม)

2546

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2549

หน้า 5

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์ศิราวุฒิ ยศทนนท์

อาจารย์

อาจารย์สรณ์สิริ
รวีโรจน์วรกุล

อาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (อุตสาหกรรม
การบริการ)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2547
2538

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

รป.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

2558

รป.บ. (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2557

บธ.บ. (การท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556

บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2554

บธ.บ. (อุตสาหกรรมการ
บริการ)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2554

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์

2548

ป.วค. (ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2546

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์

2545

ศศ.บ. (การโรงแรมและ
ภัตตาคาร)

2543

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

หน้า 6

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์ทัตพิชา ป้อมบุบผา

อาจารย์

อาจารย์ ดร.ปาริชาติ
คลื่นสุวรรณ

นายบรรเทา
เพิ่มเกษตรวิทย์

อาจารย์สุกัญญา
รุ่งทองใบสุรีย์

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขา

อาจารย์รพี สิทธิไชยากุล

อาจารย์

อาจารย์

Cardiff Metropolitan
University

2555

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (TESOL Writing
Strategies: Formulation
in Writing)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
University of Leeds /
England

2551
2544

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์เพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

2538

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2540

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2534

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2525

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
Beijing Language and
Culture University
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

2524

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)
ค.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Chinese)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

M.Sc. (International
Hospitality
Management)

น.บ. (นิติศาสตร์)
อาจารย์กัญญาวีร์
ขจรไชยกุล

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

2534

2536

2546
2537

หน้า 7

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์พรพรรณ
ทองบัญชาชัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี
กวาตระกูล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ศศ.ม. (ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547

ศศ.บ. (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2545

คุณวุฒิ-สาขา

วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)

2537
2532

อาจารย์นวลพรรณ
ศีลประชาวงศ์

อาจารย์

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2536

อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสลิลทิพย์
กูใหญ่

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขา
ทางวิชาการ
M.A.
(International
Studies
(Tourism and
Traffic)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา
Mejiro
University
Tokyo, Japan

ศศ.บ.
(การท่องเที่ยว)

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2544

Certificate of
Japanese
Language

Toei Japanese
Institute Tokyo

2549

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ปีที่จบ
ตาแหน่งงาน
การศึกษา
ปัจจุบนั
2551
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท
ฟรีดอมทราน
จากัด

รหัสและชื่อวิชา
01-730-078
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับ
การนาเที่ยว
3(2-2-5)
ภาคเรียนที่
1/2557
01-720-077
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ภาคเรียนที่
2/2557

หน้า 8

ชื่อ-นามสกุล
นายเศกสิทธิ์ ปักษี

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขา
ทางวิชาการ
อาจารย์
Ph.D.
(Architectural
Heritage
Management
and Tourism)
ศศ.ม.
(ญี่ปุ่นศึกษา)
ศศ.บ.
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวสุมานิการ์
จันทร์บรรเจิด

นายสุระชาติ
สวนทรัพย์

ผู้ช่วย
ศศ.ม. (การสอน
ศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์)

-

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ปีที่จบ
ตาแหน่งงาน
การศึกษา
ปัจจุบนั
2557
อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
บริการการ
2546
ท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการ
จัดการ
2538
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
กาญจนบุรี
2524
ข้าราชการ
บานาญ

ศศ.บ. (การสอน มหาวิทยาลัย
ประวัติศาสตร์) รามคาแหง

2519

ศศ.บ.
(การท่องเที่ยว)

2553

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
รัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกล
กังวล

ผู้จัดการฝ่าย
งานทัวร์
บริษัท See
World Travel

รหัสและชื่อวิชา
01-720-077
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ภาคเรียนที่
1/2557

01-710-001
จรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
3(3-0-6)
ภาคเรียนที่
2/2557
วิทยากรบรรยาย
ในการทัศนศึกษา
และเป็นมัคคุเทศก์
ต้นแบบ

หลักฐาน
- เอกสาร ทท. 1.1 มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- เอกสาร ทท. 1.2 แบบขอตั้งแต่งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 1/2557 และภาคเรียนที่ 2/2557
- เอกสาร ทท. 1.3 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 1/2557
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- เอกสาร ทท. 1.4 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 2/2557
ลงวันที่ 5 มกราคม 2558
- เอกสาร ทท. 1.5 จดหมายขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 9 ชั้น จานวนห้องบรรยาย 19 ห้อง /
จานวนห้องปฏิบัติการ 16 ห้อง *ซึ่งใช้เรียนร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น /
ห้องท่องเที่ยวจาลอง (ปทุมธัญญาทัวร์) 1 ห้อง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้นักศึกษาเรียนรู้ใน
สถานที่จริงโดยให้นักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ 12 เส้นทาง ซึ่งกาหนดโดย
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้













เส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดสาคัญในกรุงเทพมหานคร
เส้นทางที่ 2 จังหวัดลาปาง ลาพูน เชียงใหม่และเชียงราย
เส้นทางที่ 3 จังหวัดกาแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย
เส้นทางที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานีและ
อานาจเจริญ
เส้นทางที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทองและสิงห์บุรี
เส้นทางที่ 6 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี
เพชรบุรีและสุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 7 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด
เส้นทางที่ 8 จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง
เส้นทางที่ 9 จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรัง
เส้นทางที่ 10 จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาสและปัตตานี
เส้นทางที่ 11 จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานีและ
หนองคาย
เส้นทางที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ สกลนคร
นครพนมและมุกดาหาร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
1

2

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีทั้งหมด 5 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

3
2

-

-

-

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
 Pim-on Kaewdang, “Developing The Interpretation of the Ancient Settlements:
the Portuguese, the Dutch and the Japanese, in Ayutthaya, Thailand”, Veridian
E-Journal, vol.7 no.5, July – December, 2014
 Pimpika Thongrom, “The effect of film interpretation: using semiotics”, 3rd.
Advances in Tourism Management & Marketing Conference, Taipei, Taiwan, 2013
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล).....................................................................................
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 คน คือ
1. ชื่อ อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง คุณวุฒิ Ph.D. (Architectural Heritage Management
and Tourism) ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2. ชื่อ อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์ คุณวุฒิ Ph.D. (Tourism) ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ชื่อ อาจารย์ ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว คุณวุฒิ วท.ม. (นันทนาการกับการท่องเที่ยว)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ อีก 2 คน คือ
4. ชื่อ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ คุณวุฒิ ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5. ชื่อ อาจารย์มธุรา สวนศรี คุณวุฒิ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในระยะ 5 ปี ตามที่ระบุใน มคอ. 2
ผลการดาเนินงาน
1. หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของปี พ.ศ. 2548
2. มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) รอบ
ระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 สภาวิชาการอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553
เมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยอนุมั ติห ลักสู ตรปรับปรุง ในคราวประชุมครั้งที่
4/2553 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และ ได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553
3. หลั กสู ตรได้ ดาเนิ น การถึงระยะที่ต้องปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 หลั กสู ตรจึงได้ จัดโครงการพัฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) หลักสูตรได้นาระบบและกลไก
การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รของส านั ก ส่ ง เสริม วิ ช าการและงานทะเบี ยน (สวท.) มาใช้ เ ป็น แนวทางในการ
ดาเนินการ ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ (เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรของ สวท.) ดังนี้
รอบระยะเวลา
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ที่ใช้
(เริ่มต้น – สิ้นสุด)
2548

2553

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ปี พ.ศ. ที่ครบรอบ
การพิจารณา
ปรับปรุง
2552
สภาวิชาการอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุง ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2553
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

2556

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
ปัจจุบันเป็นการใช้หลักสูตร
ปีที่ 5
ของรอบระยะเวลา
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการดังนี้
กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานในแต่ละกระบวนการ)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 1. มีการประชุมเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คาสั่งที่ 027/2557)
2. ประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ จั ด ท าร่ า ง
หลั ก สู ต ร ใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท าร่ า งหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (มคอ.1) ข้อมูลจากผลจากการวิพากษ์หลักสูตร
ระหว่าง 1-3 พฤษภาคม 2556 (คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คาสั่งที่ 027/2556 ลง
วั น ที่ 26 มี น าคม 2556) และหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมวิ ช า
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2551) ของกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ (หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และมัคคุเทศก์อาวุโส เป็นกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2
กรกฎาคม 2557 เพื่อนาผลการวิพากษ์ที่ได้มาปรับปรุงร่าง
หลักสูตรเพื่อเสนอพิจารณาต่อไป
4. เสนอหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอพิจารณาต่อไป
2. วิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/
ตลาดแรงงาน ความพร้อมของคณะ
คู่แข่ง และจุดเด่นของหลักสูตร
เพื่อจัดทากรอบแนวคิด

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน
- ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
อื่นๆ ตลอดจนผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในการเปิดเสรี
เศรษฐกิจอาเซียน
ความพร้อมของคณะ
- คณะมีความพร้อมในเชิงวิชาการให้มีความเข้มแข็งใน
การที่จะสนับสนุนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีความ
พร้อมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการเป็นผู้ที่มี
หน้า 13

เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
ความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
คู่แข่ง
- มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ที่ผลิตบัณฑิตใน
หลักสูตรการท่องเที่ยว
จุดเด่นของหลักสูตร
- ดาเนินการตามปรัชญาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง
3. จัดทา (ร่าง) หลักสูตร มคอ. 2 และ
จัดทา สมอ.02 ส่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
เพื่อนาส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ
ทะเบียน ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร
4. สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
นาเสนอมหาวิทยาลัยผ่านสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนนาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
ทะเบียน
คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาเสนอ (ร่างหลักสูตร)
นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการ ต่อมหาวิทยาลัย ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
6. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับเอกสารการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบ
เรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2558
7. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ
แจ้งสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบและให้ความเห็นชอบ (กาลังรอผล)
(สกอ.) เพื่อรับทราบและ
ให้ความเห็นชอบ
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อ 1 – 5
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีอาจารย์
ประจาหลักสูตรทาหน้าที่ควบคุม กากับการ
ดาเนินการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนา
หลักสูตร การติดตาม การประเมินผล
หลักสูตรและการดาเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการประชุม
และจัดทารายงานการประชุมจานวน 3 ครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวมี
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวกาหนดให้
รายละเอียดของประสบการณ์
ผู้สอนในทุกรายวิชาได้มีการจัดทา
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา มคอ.4 สาหรับรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตร TQF ในปีการศึกษา 2557
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีการ
ดาเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
ภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาที่สาขาเปิดสอนและ
ได้จัดทารายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น 38 รายวิชา ซึ่ง
จาแนกเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 15 รายวิชา
วิชาชีพ 23 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
ภาคเรียนที่ 2 มีรายวิชาที่สาขาเปิดสอนและ
ได้จัดทารายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น 17 รายวิชา
จาแนกเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 6 รายวิชา
วิชาชีพ 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์






ต้องนับวิชา
ศึกษาทั่วไปด้วย

หน้า 15

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์
ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวกาหนดให้ผู้สอน
ในทุกรายวิชาได้มีการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.5 และ รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.6 สาหรับรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตร TQF ในปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการท่องเที่ยวมีการดาเนินงานดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาที่สาขาเปิดสอนและ
ได้จัดทารายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น 38 รายวิชา ซึ่ง
จาแนกเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 15 รายวิชา
วิชาชีพ 23 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
ภาคเรียนที่ 2 มีรายวิชาที่สาขาเปิดสอนและ
ได้จัดทารายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น 17 รายวิชา
จาแนกเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 6 รายวิชา
วิชาชีพ 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7

หมายเหตุ ผลการดาเนินงานใน ข้อ1 ข้อ 2 และข้อ 3 จะต้องอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยใช้โปรแกรม Vision Net ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.ธัญบุรี
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)
3. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร)
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวมีการดาเนินการโดยร่วมกันกับคณะ โดยหลักสูตรมีกระบวนการการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1. ระบบรับอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ดังนี้
1) คุณวุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ากว่าปริญญาโทจบตรงสาขาวิชาชีพ หรือสัมพันธ์กับสาขาการท่องเที่ยว
หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรงสาขาวิชาชีพ หรือสัมพันธ์กับสาขาการ
ท่องเที่ยว
2) มีประสบการณ์การสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3) มีความเข้าใจในการจัดการบริหารหลักสูตร
2. ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดไว้
2) ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่กาหนดไว้ และส่งให้คณบดีเพื่อเสนอสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
3) สวท. นาเสนอสภาวิชาการและวิจัย เพื่อนาเข้าสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5
คน โดยมีอาจารย์ที่คุณวุฒิตรงจานวน 2 คน และมีคุณวุฒิสัมพันธ์ 3 คน หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการ
พิจารณารับและแต่งตั้งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงเพิ่มขึ้นเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยพิจารณาอาจารย์ผู้สอนประจา
สาขาการท่องเที่ยว และพบว่าอาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร จึง
ดาเนินการรับและแต่งตั้งแทน อาจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ผลจากการดาเนินงานแต่งตั้งอาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว พบว่าการบริหารหลักสูตรมี
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
ความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้สอนประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงมีความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารหลักสูตรมากกว่าอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาอื่น การดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 ไม่มีการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ แต่ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกจานวน 1 คน ซึ่งหลักสูตรได้วางแผนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรทดแทนโดยปรับคุณสมบัติ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1) เป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
2) คุณวุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ากว่าปริญญาโทจบตรงสาขาวิชาชีพ หรือสัมพันธ์กับสาขาการท่องเที่ยว หรือมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรงสาขาวิชาชีพ หรือสัมพันธ์กับสาขาการท่องเที่ยว
3) มีประสบการณ์การสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
4) มีความเข้าใจในการจัดการบริหารหลักสูตร
(เอกสาร ทท 2.1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557)
หลักสูตร
ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เห็นควรพิจารณาวางแผนอัตรากาลังอาจารย์เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรในอนาคต ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวางแผนรับอาจารย์ผู้สอนเพิ่มขึ้นจานวน 3 อัตรา
และมีอาจารย์ผู้สอนใหม่ 1 คน ที่ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวอัจฌิรา ทิวะสิงห์ ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้
วางแผนจะรับอาจารย์ผู้สอนเพิ่มขึ้นอีก 2 อัตรา และคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558
เพื่อเพิ่มอัตรากาลังให้เพียงพอและลดสัดส่ วนนักศึกษาต่ออาจารย์ให้เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชา
การท่องเที่ยว วางแผนการเตรียมพร้อมอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ ดังนี้
1) แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง ดูแลและให้คาปรึกษาด้านการทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร การทางานในองค์กร
และด้านอื่นๆ
2) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ของอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ โดยมีแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ พันธกิจทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3) ประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
2. ระบบการบริหารอาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยใช้ระบบดังนี้
1. การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันในการบริหารหลักสูตรเพื่อ วางนโยบาย วางแผน ติดตาม
แนวโน้มของการท่องเที่ยวในปัจจุบันเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาในการสอนของแต่ละวิชาต่อไป
ตลอดจนหาฉันทามติในการประชุม โดยในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2557
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน (100%)
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2557
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน (100%)
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มิถุนายน 2558
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม จานวน 5 คน (100%)
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าประชุมร่วมกันครบทั้ง 5 คน ในการประชุม
ทั้ง 3 ครั้ง และพบว่าการประชุมดังกล่าวครอบคลุมการวางแผน กากับ ดูแล และประเมินการบริหารหลักสูตรได้
ครบถ้วน จึงควรคงจานวนครั้งของการประชุม 3 ครั้งต่อปีการศึกษา แต่หากต้องพิจารณาเรื่องเร่งด่วนให้ประชุมโดย
ผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค ได้แก่ ไลน์กรุ๊ป เพื่อให้การพิจารณาเรื่องเร่งด่วนได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงที
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์ประจาหลักสูตรแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในเรื่องการรายงานการประเมินตนเอง โดยพิจารณาแบ่งหน้าที่ตามความสมัครใจ ดังนี้
อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง ทาหน้าที่รับผิดชอบ การจัดทารายละเอียดรายวิชา มคอ.3 มคอ.5
อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ทาหน้าที่รับผิดชอบ การวิจัย
อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
ทาหน้าที่รับผิดชอบ การจัดรายงานการประชุม
อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ
ทาหน้าที่รับผิดชอบ การบริการวิชาการ
อาจารย์มธุรา สวนศรี
ทาหน้าที่รับผิดชอบ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2556 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดทาการเขียนรายการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร โดยใช้ มคอ.7 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบสี่ พ.ศ. (2557-2561) ตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ในปีการศึกษา 2557 จึงมีการปรับหน้าที่รับผิดชอบใหม่ โดย
พิจารณาจากความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านองค์ประกอบ ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง
ทาหน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 1 และ 4
อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ทาหน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 3
อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
ทาหน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 2
อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ
ทาหน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 5
อาจารย์มธุรา สวนศรี
ทาหน้าที่รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 6
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบพึงพอใจกับองค์ประกอบที่ได้รับ
มอบหมาย และการจัดทา มคอ. 7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบาง
องค์ประกอบกระจายออกไปตามหมวดที่ปรากฏในรายงานมคอ.7 ซึ่งสร้างความสับสนในระหว่างการจัดทารายงาน
หลักสูตรจึงประชุมและพิจารณาให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้แทนความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2558 (เอกสาร ทท 2.1 รายงานการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557)
2. การกาหนดภาระงานและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557
1) ภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ มีส่วนร่วมในการวางแผน กากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานบริหารหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ นักศึกษา การจัดตารางสอนและกาหนดอาจารย์ผู้สอน (เอกสาร
ทท 2.1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557)
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2) การสร้างแรงจูงใจ คณะได้กาหนดคะแนนสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรในการกาหนดเกณฑ์การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีการศึกษา มีค่าคะแนน 3 คะแนน ที่ประชุมหลักสูตรร่วมกันพิจารณาเห็นว่าภาระงาน
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีมาก จึงมอบหมายให้อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์ เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าประชุม
เพื่อพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีการศึกษา 2558 โดยให้เสนอเรื่องค่าคะแนนอาจารย์ประจา
หลักสูตร จาก 3 เป็น 5 คะแนน
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ดังนี้
1. ระบบศึกษาต่อ การพัฒนาและฝึกอบรม
หลักสูตรได้มีการประชุมเรื่องการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยพิจารณาอาจารย์ที่คุณวุฒิ
สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือคุณวุฒิปริญญาโท ให้ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิให้ตรงสาขาหรือให้สูงขึ้น ผลจากการ
ประชุมจึงวางแผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
แผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
อาจารย์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560 2561
1. อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว

ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการวางแผนการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก พบว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จานวน 3 คน ซึ่งอาจารย์
ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว มีความประสงค์จะพัฒนาคุณวุฒิโดยศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน ปี พ.ศ. 2558 และสาหรับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จานวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ และอาจารย์
มธุรา สวนศรี มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการโดยการขอกาหนดผลงานตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) (เอกสาร ทท 2.1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่
18 มิถุนายน 2557)
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมอาจารย์เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยใช้วิธีการ
พิจารณาจาก
1) อายุการทางาน
2) ความพร้อมของอาจารย์
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จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่ามีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) จานวน 5 คน จึงได้มีการวางแผนการพัฒนาการขอกาหนดตาแหน่งวิชาการการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามวิธีการพิจารณา (เอกสาร ทท 2.1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่
1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557) ดังนี้
แผนพัฒนาตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
1. อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง
2. อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์
3. อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
4. อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ
5. อาจารย์มธุรา สวนศรี

ปี
ปี
2557 2558

ปี
2559

ปี
2560



ปี หมายเหตุ
2561





อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ประเมินการพิจารณาแผนขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามวิธีการที่วางแผนไว้
ในปีการศึกษา 2557 นั้น พบว่ามีปัจจัยด้านภาระงาน ของหลักสูตรและสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจส่งผลให้แผน
คลาดเคลื่อนเนื่องจากอาจารย์บางท่านมีภาระงานอื่นๆ ได้แก่ ภาระงานสอน และภาระงานบริหาร จึงพิจารณา
กาหนดวิธีการพิจารณาใหม่ โดยพิจารณาจากความพร้อมของอาจารย์เป็นอันดับหนึ่ง แล้วจึงพิจารณาเรื่องอายุการ
ทางานของอาจารย์เป็นอันดับสอง และเพิ่มเรื่องภาระงานอื่นๆ ของอาจารย์ผู้สอนเป็นอันดับสาม ในปีการศึกษา
2557 จึงมีการประชุมปรับแผนให้อาจารย์ที่มีความพร้อมในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ) คือ
ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ที่เตรียมส่งผลงานในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงกาหนดตารางสอนให้อาจารย์สอนน้อยลงใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากสามวิชา เหลือสองวิชา ซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันจึงทาให้อาจารย์ใช้
เวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง และในปีการศึกษา 2558 และมีมติให้อาจารย์ที่อยู่ในแผนการขอกาหนดตาแหน่ง
วิชาการสามารถทาเรื่องขอไม่ลงนามในวันที่อาจารย์ไม่มีสอน และจะพิจารณาชั่วโมงการสอนของอาจารย์ที่อยู่ใน
แผนพัฒนาให้มีชั่วโมงสอนน้อยลงด้วย เพื่อให้มีเวลาทาเอกสารประกอบการขอผลงาน (เอกสาร ทท 2.2 รายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2558)
เพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลักสูตรจึงวางแผนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
เข้าพัฒนาตนเอง ดังนี้
1) อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกการประกอบการสอนเพื่อขอเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)
ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อยู่ในแผน เข้าร่วม 3 คน คือ
อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง และอาจารย์มธุรา สวนศรี
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2) โครงการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อยู่ในแผน เข้าร่วม 3 คน คือ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ
อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง และอาจารย์มธุรา สวนศรี และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์
อัจฌิรา ทิวะสิงห์
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 3 คน คือ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง
อาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว และอาจารย์มธุรา สวนศรี และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์
อัจฌิรา ทิวะสิงห์
4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 3 คน คือ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์ และอาจารย์
มธุรา สวนศรี และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
นอกจากนี้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่ ยังได้ส่งแบบคาขอดาเนิน
งานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (ว 1ด) ประจาปีงบประมาณ 2558 จากมหาวิทยาลัย จานวน 3 งาน
โดยมี อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์ และอาจารย์มธุรา สวนศรี เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย (เอกสาร ทท 2.3 หนังสือสัญญารับทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2558)
3. กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเองในด้านความรู้และทักษะ เพื่อนาความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ในการสอนและการวัดประเมินผลในรายวิชา
สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดทารายวิชา สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับประสบการณ์จริงโดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมชุมชนเพื่อให้สามารถนา
ประสบการณ์มาพัฒนาบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจทาได้ในรูปแบบการอบรม การ
สัมมนา การประชุมทางวิชาการ การวิจัย และในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลักสูตรเห็นชอบ
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 22 ตุลาคม 2557 มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 3 คน คือ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง และ
อาจารย์มธุรา สวนศรี และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
2) โครงการอบรมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2558 มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 3 คน คือ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์ และอาจารย์มธุรา
สวนศรี
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3) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 1 คน คือ อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 1 คน คือ อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์
อัจฌิรา ทิวะสิงห์
5) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจตคติและทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา ระหว่างวันที่
24-26 มิถุนายน 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 3 คน คือ อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์
ดร. พิมพิกา ทองรมย์ และอาจารย์มธุรา สวนศรี และระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 มีอาจารย์ผู้สอน
ของหลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
(เอกสาร ทท 2.4 ตารางการเข้ารับการอบรมของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2557)
การพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์โดยงานวิจัย
1) โครงการวิจัยการติดตามศักยภาพการเป็นอาสาสมัครนาเที่ยว ตาบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 2 คน (กาหนดส่งภายในปี 2558) คือ อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง และ อาจารย์
ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
2) โครงการวิจัยจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ระหว่าง 19 พฤษภาคม ถึง 19
พฤศจิกายน 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นนักวิจัยจานวน 3 คน คือ อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์
อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ และอาจารย์มธุรา สวนศรี
การพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์โดยการเป็นวิทยากร
1) โครงการอบรมหลักสูตรการอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน
ถึง 9 สิงหาคม 2557 โดยมี อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์ (เอกสาร ทท 2.4 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร)
2) โครงการอาสาสมัครนาเที่ยว ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 โดย อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง
อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์ และอาจารย์มธุรา สวนศรี และอาจารย์ผู้สอน
ของหลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์ (เอกสาร ทท 2.5 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร)
การพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ (เอกสาร 2.6 หนังสือโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ)
1) โครงการอาสาสมัครนาเที่ยว จัดระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเยาวชน
มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถ
เผยแพร่เรื่องราวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักต่อไปได้ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โครงการอบรมหลักสูตรการอบรมวิชา
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 9 สิงหาคม 2557 เพื่อเพิ่ม
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ศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในจังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อยุธยา สระบุรี
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
3
3

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินของกรรมการ

คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน
คุณวุฒิปริญญาโท 3 คน และไม่มีอาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (คน)
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาโท
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนรวมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงาน
5
3
2

2
40
-
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จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน

อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ใน
จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์มธุรา สวนศรี

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ใน
จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ ดร. พิมพิกา ทองรมย์ โครงการวิจัยจัดทามาตรฐานอาชีพ
อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ และ และคุณวุฒวิ ิชาชีพ สาขาอาชีพ
มัคคุเทศก์
อาจารย์มธุรา สวนศรี

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จากองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติและศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิต
หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จากองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติและศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิต
หลักสูตรสมรรถนะ
มาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
อาชีพมัคคุเทศก์

จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี มี 3 บทความ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (คน)
5
จานวนบทความทั้งหมดที่ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์ประจา (ชิ้น)
 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
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ประเภทงาน
0.20

0.40

0.60

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการประเมินของกรรมการ
2
2
บรรลุเป้าหมาย
ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
1. การคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์
จานวนอาจารย์
อัตราการคงอยู่
ต้นปีการศึกษา
สิ้นสุดปีการศึกษา
(ร้อยละ)
2555
5
5
100
2556
5
5
100
2557
5
5
100
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เท่ากับ 100 % ในปีการศึกษา 2556 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่รายงานไว้แล้วข้างต้น แต่
จานวนอาจารย์ประจาหลักได้รับการทดแทนจึงทาให้จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 5 คน ในปีการศึกษา
2558 จะมีอาจารย์วางแผนไปศึกษาต่อจานวน 1 ราย หลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตรใหม่จานวน 1 ราย ในปีการศึกษา 2558 โดยหลักสูตรจะรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรแผนที่
วางแผนไว้
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557

ผลการดาเนินงาน
4.00

หลักสูตรดาเนินการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 ความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่าง
น้อยทุกภาคการศึกษา ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ข้อที่อาจารย์มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนจานวนอาจารย์หลักสูตรต่อนักศึกษาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
3.00 อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินแล้วพบว่าเรื่องอัตราส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีค่าคะแนน
ปานกลางที่ 3 เนื่องจากจานวนอาจารย์มีจานวนน้อยกว่าสัดส่วนที่ควรเป็นคือ 1:25 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรจึง
ดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ 1 คน และวางแผนอัตรากาลังในอนาคตให้รับอาจารย์ผู้สอนเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2558
จานวน 2 อัตรา และในปีการศึกษา 2559 จานวน 10 อัตรา (เอกสาร ทท 2.1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
3
3

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินของกรรมการ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. การรับนักศึกษา
1.1 หลักสูตรได้ประเมินการรับนักศึกษาจากปีการศึกษา 2556 ที่มีการดาเนินการรับนักศึกษาตามแผนการรับ
ที่ระบุใน มคอ.2 จานวน 150 คน ผลการดาเนินงานรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมาพบว่ามีจานวนผู้สนใจเข้ารับการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจานวนมากจึงวางแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวนรวมทั้งสิ้น 150 คน
นอกจากนั้นหลักสูตรพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาที่รับผ่าน
ระบบสอบตรงมีอัตราการคงอยู่มากกว่าการรับโดยระบบอื่น ๆ จึงวางแผนการรับนักศึกษาด้วยระบบสอบตรง
(จานวน 100 คน) ระบบโควตา (จานวน 30 คน) และระบบแอดมิชชั่น (จานวน 20 คน)
1.2 ผลการดาเนิ น งานรั บ นั ก ศึก ษาปี การศึก ษา 2557 พบว่ ามี นัก ศึกษาผ่ านการคัด เลื อ กและขึ้นทะเบีย น
นักศึกษาน้อยกว่าจานวนที่วางแผนไว้ หลักสูตรจึงได้ดาเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสารองผ่าน สวท. แต่ผู้ผ่าน
การคัดเลือกบางคนได้ที่เรียนที่อื่นแล้ว จึงได้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 144 คน (เอกสาร ทท 3.1 รายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557) หลักสูตรจึงมีมติในที่ประชุมว่าจะขอให้
สวท. เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสารองให้เร็วขึ้นในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้จานวนรับเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ปี
โควต้า
สอบตรง
แอดมิชชั่น
รวม
(30 คน)
(100 คน)
(20 คน)
(150 คน)
2556
16
106
20
142
2557
33
96
15
144
หลักสูตรได้พิจารณาผลการดาเนินงานเพื่อวางแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป โดยพิจารณาจากผล
การประเมินความพึงพอใจเรื่องสัดส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาซึ่งอยู่ระดับปานกลาง นามาพิจารณาแล้ว
พบว่าสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกาหนดคือ 1:25 ประกอบกับผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ประเมินเรื่องสัดส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอยู่ระดับปานกลาง จึงมีมติให้
ลดจานวนการรั บนักศึกษาลงเป็น 80 คน ในปีการศึกษา 2558 (เอกสาร ทท 3.1 รายงานการประชุม อาจารย์
ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557) และจะพิจารณาการจานวนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในปี
การศึกษาต่อไปให้สอดคล้องกับการวางแผนอัตรากาลังอาจารย์ที่จะรับเพิ่มขึ้น (เอกสาร ทท 3.2 บันทึกข้อความ
เรื่ องสรุ ป การประชุมการรั บสมัครคัดเลื อกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558-2559 ครั้งที่
1/2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557) หลักสูตรได้ดาเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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1.3 เกณฑ์การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษากาหนดคุณสมบัติดังนี้
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
การดาเนิ นการรั บ นั กศึกษาโดยระบบสอบตรง ผู้ เข้าคัดเลื อกต้องผ่ านการสอบข้อเขียนและสั มภาษณ์
(พิจารณาตามปรัชญาของหลักสูตร) ข้อสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
 วิชาศึกษาทั่วไป (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม)
 วิชาความถนัดทางวิชาชีพ (ความรู้ทั่วไปด้านงานบริการทางการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ไทย เทศกาลงาน
ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ส่วนผู้เข้าคัดเลือกระบบโควต้า และแอดมิชชั่น ต้องยื่นหลักฐานดังที่มหาวิทยาลัยกาหนดและผ่านการ
สัมภาษณ์จากกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง (เอกสาร ทท 3.3 คาสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยพิจารณาความรู้ บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
อาชีพ เจตคติ และปฏิภาณไหวพริบเชาวน์ปัญญา ที่เหมาะสมกับปรัชญาของหลักสูตร คือ
“สาขาวิ ช าการท่อ งเที่ย วก าหนดเกณฑ์ก ารรั บนั กศึ กษาที่ ส อดคล้ องกับ หลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนและระดั บ
หลักสูตร คือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี จรรยาบรรณวิชาชีพ อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ชาติและท้องถิ่น” (ระบุใน มคอ.2) ผลการดาเนินงานพบว่าในการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าคัดเลือกมีบุคลิกภาพเหมาะ
กับอาชีพ แต่บางคนมีเจตคติต่ออาชีพอยู่ระดับปานกลาง หลักสูตรจึงวางแผนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้เสริม
การสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพให้แก่นักศึกษา
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยวได้ กาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและนโยบายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ต้องการมุ่งเน้นให้
พัฒนาบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพของตน และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการปรับพื้นความรู้วิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ประจาหลักสูตรจึง
พิจารณาแล้ว วางแผนกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ
ศักยภาพและพั ฒ นาการเรี ย นรู้ จ นมีคุณ สมบั ติผ่ า นเกณฑ์ขั้น ต่าและสามารถเข้าเรียนในหลั กสู ต รได้ จนส าเร็ จ
การศึกษา โดยการปฐมนิเทศ และการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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ผลการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ให้กับนักศึกษาจานวน 144
คน ที่จัดขึ้น ช่วงเช้าโดยคณะ จั ดให้ มีวิทยากรมาให้ ความรู้ ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้ มีความสุข ” บรรยายโดย
คุณโสภิดา หาญตระกูล และช่วงบ่ายโดยหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากนั้นอาจารย์ประจา
หลักสูตรพบนักศึกษาใหม่และได้ให้ความรู้ในการเรียนของหลักสูตรและการปรับตัว การปรับเจตคติต่ออาชีพ และ
แนวทางในการเรียนการสอนด้านบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแหล่งความรู้ที่นักศึกษาสามารถหาความรู้
ทั่วไปและความรู้ทางวิชาชีพ (เอกสาร ทท 3.4 คาสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 123/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2557, เอกสาร 3.5 คู่มือนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา
2557 และคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557)
ผลการดาเนินงานปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเป็นเวลา 48
ชั่วโมง โดยให้นักศึกษาที่ได้รับคาแนะนาโดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าที่ค่าคะแนนภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ต่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการประเมินของกรรมการ
3
3
บรรลุเป้าหมาย
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1.1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดอาจารย์ที่ประจาปีการศึกษา 2557 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ดังนี้
- ผ่านการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ประจาหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือ
- เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือ
- เป็นผู้ที่หลักสูตรพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม
- อาจารย์ที่ได้รับการทาบทามเต็มใจรับหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการดาเนินการในปีการศึกษา 2557 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาห้องละ 1-2 คน ดังนี้
นักศึกษาประจาปี
กลุ่ม 1
กลุม่ 2
กลุม่ 3
การศึกษา
2555
อ.รพี สิทธิไชยากุล
ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ อ.ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
อ.อุษณา อารี
ดร.พิมอร แก้วแดง
2556
ดร.พิมพิกา ทองรมย์
ผศ.สายฝน บูชา
ผศ.พรทิพย์ สว่างเนตร
2557
อ.พัชรินทร์ จึงประวัติ อ.อัจฌิรา ทิวะสิงห์
อ.สังวร จันทรกร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

หน้า 30

ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
(เอกสาร ทท 3.6 คาสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ ศธ. 087/2556 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2556
และคาสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ ศธ. 136/2557 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2557)
หน้ าที่ของอาจารย์ ที่ปรึ กษา ให้ คาปรึ กษาด้านการเรียน การปรับตัว และด้านจิตใจ อาจารย์ที่ปรึ กษา
สามารถเข้าระบบทะเบียนออนไลน์และดูผลการเรียนของนักศึกษาได้ เพื่อดูแลให้นักศึกษามีผลการเรียนตามเกณฑ์
และจบการศึกษาตามหลักสูตรกาหนด ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร หลักสูตรพิจารณาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นที่ปรึกษาในชั้นปีนั้นช่วยแนะนาให้คาปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษาในเรื่องรายวิชาเพื่อนาไปให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสารผ่านทางโซเซียลเนตเวิร์ค เช่น ไลน์ เฟสบุค ฯ หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเวลาเข้า
พบนักศึกษาและจัดตารางการให้คาปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (เอกสาร ทท 3.7 ตารางสอนรายบุคคล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา)
ผลการดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนที่วางไว้ และอาจารย์ที่ปรึกษามีการพบนักศึกษาและให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหา ผลจากการสารวจความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.5 และ
พบว่าด้านเทคนิคการให้คาปรึกษามีค่าระดับคะแนนต่าที่สุดที่ 4 จึงวางแผนให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับการอบรมด้าน
การให้คาปรึกษาเพิ่มเติม (เอกสาร ทท 3.8 แบบสารวจความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557)
หลักสูตรวางแผนเสนอขอส่งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ได้เข้าอบรม 100% ในปีการศึกษา 2558 และเสนอ
ขอส่งอาจารย์ที่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจใน
การให้คาปรึกษามากขึ้น นอกจากนี้หากแผนเรื่องอัตรากาลังที่จะเพิ่มขึ้นของหลักสูตรเป็นไปตามแผน หลักสูตรจะ
ปรับเกณฑ์กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโดยพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึก ษาที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหรือเป็น
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก
1.2 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
หลั กสู ตรได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ความเสี่ ย งที่จ ะกระทบต่ อการเรี ยนของนั กศึ กษา ได้แ ก่ ผลการเรีย นของ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเรื่องสถานะทางการเงินของผู้ปกครอง ปัญหาสุขภาพ การเกณฑ์ทหาร
หลักสู ตรมอบให้อาจารย์ที่ปรึ กษาส ารวจผลการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อวางแผน
ดาเนินการจัดการเรียนของนักศึกษาให้เหมาะสม และเพื่อให้ผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ และเพื่อให้
นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามกาหนดของหลักสูตร ผลการดาเนินการพบว่ามีนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษาตาม
กาหนดจานวน 4 คน เนื่องจาก
นักศึกษาคนที่หนึ่ง ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารประจาการเป็นเวลา 2 ปี
นักศึกษาคนที่สอง มีปัญหาสุขภาพทาให้ต้องพักการศึกษาไปรักษาสุขภาพ แล้วจึงกลับมาเรียนตามปกติ
พร้อมนักศึกษารุ่นน้อง
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นักศึกษาคนที่สามและสี่ มีปัญหาเรื่องผลการเรียนไม่ปกติ F ในรายวิชาที่เป็นพื้นฐานต่อเนื่องจึงทาให้ไม่
สามารถลงทะเบียนพร้อมนักศึกษารุ่นเดียวกันได้
คาดว่านักศึกษาคนที่ 2, 3 และ 4 จะจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558
จานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (เกรดเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00)
รหัสปีการศึกษา
จานวน (คน)
2555
1
2556
5
2557
7
หลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้แนวทางแก่นักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียน (เอกสาร ทท 3.9
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 ธันวาคม 2557) ดังนี้
- ลงทะเบียนรายวิชาให้น้อยลง
- เลือกลงวิชาที่ไม่เปิดให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาก่อน
- ลงทะเบียนวิชาในภาคฤดูร้อน
- แนะนาวิธีการเรียนให้กับนักศึกษาและทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ผลการดาเนินงานตามแนวทางที่ได้วางไว้ พบว่าแนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษาค่อยๆ ดีขึ้นและมีโอกาส
ที่จะมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในปีการศึกษา 2558
ผลดาเนินงานด้านหาแหล่งทุนให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน หลักสูตรประชาสัมพันธ์เรื่องของ
การทางานหารายได้พิเศษที่มาจากกองพัฒนานักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาสมัครงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์ โดย
มีบริษัทนาเที่ยวเข้ามาติดต่อขอรับสมัคร จานวน 1 บริษัท คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูแสงตะวัน ทราเวล และส่งเสริม
ให้นักศึกษาที่สนใจทางานพิเศษช่วงเย็นและเสาร์อาทิตย์ที่ศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช เพื่อให้นักศึกษานา
รายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา จากผลการดาเนินการดังกล่าว พบว่า นักศึกษามีรายได้เพิ่มจากเดิมและยัง
ส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น จึงจะหาบริษัทนาเที่ยวที่สนใจรับสมัครนักศึกษาทางาน
พิเศษให้มากขึ้นต่อไปในปีการศึกษา 2558
2. การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
ตาม มคอ. 2 กาหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 100% ในปีการศึกษาที่
3 โดยนักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และนักศึกษาต้องมีอาจารย์นิเทศกากับดูแล
โครงงานสหกิจ ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถดูแลนักศึกษาได้ไม่เกิน 10 คน ผลการดาเนินงานพบว่า ภาคเรียนที่2 ปี
การศึกษา2557 มีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งหมด 111 คน จากจานวน 111 คน มีนักศึกษาตกค้าง รหัส
2554 จานวน 1 คน เพราะไม่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจในปีการศึกษา 2556 และนักศึกษา 1 คน รหัส 2555 ไม่
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สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจได้เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2.00 ทั้งนี้คาดว่านักศึกษา
ดังกล่าวจะได้ไปปฏิบัติงานสหกิจในปีการศึกษา 2558
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยหลักสูตรจัดให้มีการ
เรียน วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งกาหนดหัวข้อตามคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัว ความพร้อมทั้ งบุคลิกภาพและความรู้ในการเลือกสถานประกอบการเพื่อฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระสานงานสหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วคื อ
อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง ทาหน้าที่พิจารณาสถานประกอบการที่นักศึกษาประสงค์ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และมี
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา คือ คุณกรรณิการ์ สงวนดี ซึ่งทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทั้งนี้สอดคล้องกับมาตรการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ. 2557-2560 ของมหาวิทยาลัยด้าน Hands On: การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
ผลการดาเนินงานควบคุมดูแลให้คาปรึกษาโครงงานสหกิจ ได้แต่งตั้งอาจารย์นิเทศจานวน 12 คน เป็น
อาจารย์ในสาขาวิชา 4 คน และต้องแต่งตั้งอาจารย์ภายนอกสาขาวิชามาเป็นอาจารย์นิเทศเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
จานวน 8 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์คัดเลือกอาจารย์นิเทศของ
มหาวิทยาลัย และเนื่องจากผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาไม่ผ่านวิชาสหกิจศึกษา
1 คน จึงนาผลดังกล่าวแจ้งอาจารย์นิเทศเพื่อดูแลนักศึกษาในการควบคุมของตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีข้อผิดปกติ
อาจารย์นิเทศแจ้งหลักสูตรให้ทราบโดยทันที นอกจากนี้หลักสูตรพิจารณาผลจากจากการพูดคุยกับผู้ดูแลนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจ ในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557 พบว่าความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนในห้องเรียนไปแล้วนั้น นักศึกษา
ไม่ได้ทบทวนความรู้เหล่านั้นก่อนการปฏิบัติงานสหกิจ เช่น รหัสที่จาเป็นต่องานสายการบิน หลักสูตรจึงนาเสนอ
ปรับเนื้อหารายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนาไปใช้
ในปีการศึกษา 2558
อาจารย์นิเทศดูแลกากับให้นักศึกษาทั้งหมดสามารถนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ ในวันที่ 20
พฤษภาคม 2558 เสนอต่อกรรมการและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
สถานประกอบการและการคิดโครงงานสหกิจศึกษาต่อไปในปีการศึกษา 2558 (เอกสารทท 3.9 โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์)
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรวางแผนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณาจากผลการดาเนินการโครงการ
ทีไ่ ด้จัดทาในปีการศึกษา 2556 เพื่อนาผลมาวางแผนโครงการและปรับกิจกรรมให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น ผลการ
ดาเนินงาน หลักสูตรได้จัดโครงการ
1) วันมัคคุเทศก์ไทย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ระลึกถึงสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นบิดามัคคุเทศก์ไทย
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ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้มัคคุเทศก์รุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม ในวัน
ดังกล่าวมีการบรรยายเรื่องกรมพระยาดารงกับการท่องเที่ยว โดย อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์ และ
กิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารเย็น ณ สถานแรกรับเด็กอ่อนรังสิต โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
วางแผนและดาเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามที่อาจารย์มอบหมายให้ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการคิด วางแผน แก้ไขปัญหา และการทางานเป็นทีมของนักศึกษา เน้นการเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพ (เอกสารทท 3.10 บันทึกข้อความการจัดโครงการวันบิดามัคคุเทศก์ไทย 2557)
2) โครงการทัศนศึกษาประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา และให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว เพื่อนักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) เมื่อจบการศึกษา เน้นการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กาหนดการทัศนศึกษามีดังนี้
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส55101) ทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
อานาจเจริญและนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม2557 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ
อาจารย์มธุรา สวนศรี อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์
อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง และอาจารย์ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส56101) ประกอบการเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งสอนโดย
ดร.พิมพิกา ทองรมย์ พาไปทัศนศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก สิงห์บุรีและอ่างทอง
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์มธุรา สวนศรี อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ
อาจารย์ ดร.พิมพิกา ทองรมย์ อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง อาจารย์อัจฌิรา ทิวะสิงห์
และอาจารย์ทัตพิชา ป้อมบุบผา
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส56101) ประกอบการเรียนในวิชาหลักมัคคุเทศก์ซึ่งสอนโดยอาจารย์
พัชรินทร์ จึงประวัติ พาไปทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่ง
วิมานเมฆ ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 วัดอรุณ
ราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตร วัดสุทัศน์เทพวราราม ในวันที่ 16-17
ตุลาคม 2557 จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่
14-15 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 20-21,27-28 พฤศจิกายน 2557
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส56101) ประกอบการเรียนในวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมซึ่งสอนโดย อาจารย์ ดร. พิมอร แก้วแดง พาไปทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี
สมุทรสงคราม เพชรบุรีและสมุทรสาคร ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 โดยมีอาจารย์อัจฌิรา
ทิวะสิงห์ เป็นอาจารย์ร่วมควบคุมในวันที่ 23-24 เมษายน 2558 มีอาจารย์กนกภรณ์
ครุฑภาพันธ์ เป็นอาจารย์ร่วมควบคุม และในวันที่ 25-26 เมษายน 2558 โดยมีอาจารย์ทัตพิชา
ป้อมบุบผาเป็นอาจารย์ร่วมควบคุม
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(เอกสารทท 3.11 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติพานักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ภาคเรียนที่ 1 และ 2
ปีการศึกษา 2557)
3) โครงการฝึกทักษะการจัดนาเที่ยว ประกอบการเรียนในวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนักศึกษาได้จัดนา
เที่ยวให้กับบุคคลภายนอกไปทัศนศึกษาต่างประเทศ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส54101) มีอาจารย์อัจฌิรา
ทิวะสิงห์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ในเส้นทางมหาวิทยาลัย-หนองคาย-เวียงจันทน์ อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์
ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ในเส้นทางมหาวิทยาลัย-อุบลราชธานี-ปากเซ อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์มธุรา สวน
ศรี ในเส้นทางมหาวิทยาลัย-สระแก้ว-กัมพูชา อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง ในระหว่าง
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 และการทัศนศึกษาเพื่อเก็บเส้นทางจังหวัดลาปาง ลาพูน เชียงใหม่และ
เชียงราย ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษารับผิดชอบการจัดนาเที่ยวเสมือนเป็นผู้ประกอบการจริง โดย
ต้องเขียนรายการนาเที่ยว คิดราคา ขาย ปฏิบัติงานทัวร์ และประเมินผล เน้นการเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพ (เอกสาร ทท 3.12 โครงการฝึกทักษะการจัดนาเที่ยวประกอบการเรียนการสอนวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว)
4) โครงการอบรม Computer Literacy IC3 หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี
5) หลักสูตรมีการดาเนินการ บริษัททัวร์จาลอง (ปทุมธัญญาทัวร์) แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใน
มหาวิทยาลัยโดยมีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลและสามารถดาเนินการได้โดยได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์ ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนา
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนา
จัดสื่อการเรียนการสอนด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและกิจกรรมทางวิชาการ (เอกสาร ทท 3.13
เอกสารลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทซิลเวอร์สโตนทัวร์กับคณะศิลปศาสตร์)
6) โครงการทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) หลักสูตรได้ส่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษา
หลักสูตรพบว่าโครงการที่จัดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ได้อย่างดี นักศึกษาสามารถดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและในปีต่อมานักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์งาน
นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายได้ จึงเห็นสมควรให้จัดต่อเนื่องทุกปี และหลักสูตรได้พิจารณาจะจัด “โครงการแต่ง
ไทยไปคณะ” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายของนักศึกษาด้วยผ้าไทยเน้นการเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพ ในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลป
ศาสตร์ สืบเนื่องจากการสัมมนาวางแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 1-3 มิถุนายน 2558 ณ บ้านท้ายหาด
ที่หลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยวกาหนดอัตลักษณ์ว่า “บริการประทับจิต มิตรภาพเป็นเลิศ เชิดชูความเป็น
ไทย” (เอกสาร ทท 3.14 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2558)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4
4
บรรลุเป้าหมาย
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. อัตราการคงอยู่
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปกี ารศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2553 (คน)
อัตราการคงอยู่เทียบปีต่อปี
2554 (คน)
อัตราการคงอยู่เทียบปีต่อปี
2555 (คน)
อัตราการคงอยู่เทียบปีต่อปี
2556 (คน)
อัตราการคงอยู่เทียบปีต่อปี
2557 (คน)
อัตราการคงอยู่เทียบตอนปลายปี

คะแนนการประเมินของกรรมการ

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
143
106
84
84
3
74.13% 58.74% 58.74%
2.10%
(ค้างจบหลักสูตร)
105
81
78
73
77.14% 74.29%
69.52%
132
119
113
90.15%
85.61%
142
125
88.03%
144

จากการพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาย้อนหลังเห็นว่าแนวโน้มนักศึกษาหายไปเมื่อขึ้นปีการศึกษาที่ 2
มีมากกว่าในปีการศึกษาอื่นๆ เมื่อทาการสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่า นักศึกษาบางคนที่ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาไว้ไม่เคยมาเข้าเรียนเลย จึงทาให้ตัวเลขอัตราการคงอยู่ค่อนข้างสูง ส่วนนักศึกษาที่หายไปในปี
การศึกษาที่ 2-4 นั้น เนื่องจากสาเหตุต่างๆ กัน คือ
- ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่จะคงสภาพนักศึกษาอยู่ได้
- ย้ายสาขาที่เรียน เนื่องจากให้เหตุผลว่าต้องการเรียนสาขาอื่นมากกว่า
- ลาออกเนื่องจากต้องการไปศึกษาที่อื่น
- ลาออกเนื่องจากปัญหาส่วนตัว
เมื่อพิจารณาถึงปัญหาเรื่องอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแล้ว หลักสูตรแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาที่มีผลคะแนนต่าและมีแนวโน้มจะมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในเรื่องการเรียนและการ
ลงทะเบียนอย่างใกล้ชิด และทาความเข้าใจกับนักศึกษาที่ต้องการโอนย้าย ผลการดาเนินการพบว่ามีนักศึกษา
จานวน 3 คน ต้องการโอนย้ายไปสาขาการโรงแรมแต่เมื่อได้รับฟังการชี้แจงจากอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วก็
ตัดสินใจที่จะเรียนต่อไปในสาขาวิชาการท่องเที่ยว นอกจากนี้หลักสูตรมีมติให้ยกเลิกการโอนย้ายสาขาของนักศึกษา
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และให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทาความเข้าใจกับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศของสาขาวิชาอย่างละเอียดเพื่อให้
นักศึกษาตระหนักถึงความต้องการของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2558
2. การสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
จากการพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาพบว่า ปัญหาเรื่องของนักศึกษามีผล
การเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และการลงทะเบียนไม่ได้ตามแผนการศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาได้
ปีการศึกษา 2556 มีจานวนบัณฑิตสาเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 60.14 และในปีการศึกษา 2557 มี
จานวนบัณฑิตสาเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 68.57 ซึ่งเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2552 เหลืออยู่ทั้งหมด 73 คน (จากจานวน
นักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด 105 คน) มีนักศึกษาตกค้างจานวน 1 คน เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านวิชาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2556 จึงต้องลงทะเบียนวิชาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกครั้งในปีการศึกษา 2557 จึงทาให้
การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนในภาคการศึกษาต่อๆ มา และคาดว่านักศึกษาดังกล่าวจะสาเร็จการศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ จากผลดังกล่าวหลักสูตรจึงเห็นว่าระบบการกากับดูแลของอาจารย์นิเทศมี
ความสาคัญ และจะให้ความสาคัญกับระบบการดูแลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจมากขึ้นในปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จานวนที่
รับเข้า

จานวนที่
คงอยู่

2553
2554

143
105

91
73

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

2556
86 (60.14%)

2557
72 (68.57%)

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.1 การสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาปีสุดท้าย
ประเด็นการประเมิน

ความหมาย
1. ด้านหลักสูตร
4.04
มาก
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน
4.13
มาก
3. ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3.97
มาก
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.99
มาก
5. ด้านการวัดประเมินผล
4.07
มาก
6. ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
4.12
มาก
รวมตลอดหลักสูตร
4.05
มาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร จากนักศึกษาจานวน
56 คน (ร้อยละ 64.37 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด 87 คน) พบว่าผลการประเมินทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้
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น้อยที่สุดคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับ 3.97 (เอกสารทท 3.15 บันทึกข้อความขอส่งผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร ที่ศธ 0578015/2599 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557)
3.2 การจัดการข้อร้องเรียน
หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจา
หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เมื่อได้ข้อร้องเรียนแล้วหลักสูตรจะทาการประชุมหารือเพื่อหาข้อแก้ไขหากแก้ไขได้
หรือส่งต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
ผลการดาเนินงานด้านช่องทางรับข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 2556 พบว่าหลักสูตรไม่ได้รับข้อร้องเรียนผ่าน
กล่องรับความคิดเห็น ในปีการศึกษา 2557 จึงดาเนินการปรับเปลี่ยนโดยเน้นการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
นักศึกษาเข้าถึงได้สะดวกมากกว่า ได้แก่ ไลน์ และเฟสบุค
ผลการดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน พบว่าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาจานวน 21 คน
ต้องการให้เปลี่ยนผู้สอนในรายวิชาหรือถอนรายวิชานั้น โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรได้ดาเนินการสืบสวนสาเหตุปัญหา (เอกสาร ทท 3.13 บันทึกให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา) และ
พบว่าเนื่องจากเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้สอนและผู้เรียนเรื่องการให้คะแนน เมื่อได้ประชุมหารือกันแล้วจึง
พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนประจาวิชานั้น เพื่อขอให้อาจารย์ชี้แจงข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องการให้
คะแนนให้ชัดเจน จากนั้นจึงประสานนักศึกษาให้เข้าใจ จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนใน
รายวิชานั้นต่อไป มีเพียง 5 คนที่ถอนรายวิชาเพราะเนื่องจากคะแนนเก็บหลังจากการสอบกลางภาคน้อย สาหรับผู้
ที่ถอนรายวิชาดังกล่าวหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาซึ่งจะจัดให้
นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พบว่าในรายวิชาเดิมนั้นผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่า หลักสูตรประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตรให้มีความรู้สามารถรับผิดชอบ
รายวิชาดังกล่าวได้ต่อไป ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ขอหารือกับสาขาวิชาภาษาตะวันตกเพื่อจัดผู้สอนท่านอื่น
เพื่อแก้ปัญหาระหว่างการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตร (เอกสาร ทท 3.16 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 ธันวาคม 2557)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการประเมินของกรรมการ
3
3
บรรลุเป้าหมาย

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 18 คน จากจานวนบัณฑิตทั้งหมด 87 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.69)
ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2556
ประเด็นการประเมิน
ความหมาย
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.18
มาก
2. ด้านความรู้
4.16
มาก
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.02
มาก
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.33
มาก
รวม
4.15
มาก
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ค่าคะแนนสูงสุดที่ 4.18 ส่วนด้านทักษะทางปัญญาได้ค่าคะแนนต่าสุด
ที่ 4.02 และมีค่าคะแนนรวมทั้ง 5 ด้าน เป็น 4.15 (เอกสารทท 3.17 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สาเร็จ
การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการประเมินของกรรมการ
4
4.15
บรรลุเป้าหมาย

ภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (บัณฑิตปีการศึกษา 2556)
สรุปข้อมูลสารวจได้ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
87
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
86
98.85
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา(ไม่นับรวม
59
68.60
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
25
29.07
- ตรงสาขาที่เรียน
41
47.67
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
17
19.77
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
0
0
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
1
1.16
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
0
0
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
2
2.33
ผลสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตหลักสูตร วันที่สารวจ 19 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยได้สารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตหลักสูตร สาหรับบัณฑิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยว
พบว่า บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.60 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า บัณฑิตได้งานทาตรงสาขา
ร้อยละ 29.07 บัณฑิตได้งานทาไม่ตรงสาขาร้อยละ 47.67 จานวนบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทาจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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29.07 (เอกสารทท 3.17 รายงานภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตประจาปีการศึกษา 2557 บัณฑิตสาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2556)
การวิเคราะห์ผลที่ได้
ค่าร้อยละ =

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

=

91.57

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5

100
=

4.58

หมายเหตุ จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการประเมินของกรรมการ
3
4.58
บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูล
ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01710001

จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จิตวิทยาการบริการ
กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและงาน
บริการ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ศิลป์
สารวจและวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
หลักมัคคุเทศก์
การจัดการธุรกิจทางอากาศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาจีนสาหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการนาเทีย่ ว
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

01710002
01710004
01710005
01710007
01720003
01720004
01720005
01720006
01720007
01720012
01720013
01720014
01720010
01720071
01720075
01720074
01720077
01720078
01720080
01740301

B+

ร้อยละของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนน
B C+ C D+ D
F
I

W

S

42

22

19

19

4

4

1

-

-

-

-

143
132
71

7
12
32

18
41
20

52
49
13

33
19
4

15
7
2

3
2
-

1
-

13
2
-

-

1
-

-

3

121

51

36

21

5

4

2

-

2

-

-

-

2
2
3
2
4
3

72
75
123
72
120
130

14
33
6
1
3
12

38
29
12
8
7
18

17
12
17
33
13
44

2
1
23
20
20
43

28
8
32
12

18
23
-

12
2
18
-

1
7
2
1

-

-

3

138

4

5

11

13

30

20

23

13

-

3
3
3
2
2
2
1
1
1

111
101
96
38
78
23
37
39
111

58
30
34
24
45
14
12
6
-

39
34
19
8
9
6
5
5
-

14
27
11
4
9
3
8
14
-

8
13
6
8
7
-

1
8
2
6
4
3
-

1
7
1
-

1
2
3
-

3
1
-

-

2
1
3
-

จานวน
กลุ่ม

จานวน
นศ.

A

1

111

3
3
2

111

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01710001

จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและงาน
บริการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทย
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
การจัดการธุรกิจทางอากาศ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
สหกิจศึกษา

01710007
01720001
01720003
01720008
01720009
01720012
01720014
01720071
01720072
01720077
01740302
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ร้อยละของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนน
C+ C D+ D
F
I

จานวน
กลุ่ม

จานวน
นศ.

A

B+

B

1

116

28

41

32

11

2

-

-

2

3

122

33

31

25

16

11

4

-

3
3
3
3
3
3
1
3
1
1

121
116
115
117
116
119
1
92
18
111

4
20
21
5
14
45
1
42
5
-

6
32
16
7
28
54
9
2
-

23
25
18
11
25
16
17
-

23
25
20
27
31
2
9
1
-

37
8
12
28
15
7
5
-

19
5
12
26
2
3
-

4
14
10
1
3
2
-

W

S

-

-

-

2

-

-

-

5
1
2
2
1
2
3
-

-

1

111

-
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ อนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมรดกของชาติ ได้มีการปรับปรุงมาแล้วในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็ นการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 ตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มใช้
ในปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาให้ครอบคลุมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถานประกอบการ และ
ครอบคลุมหลักสูตรมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้บัณฑิตของคณะได้รับ
ประกาศนี ย บั ต รมัค คุเ ทศก์เ มื่อ จบการศึก ษา และคงความเป็ นเอกลั ก ษณ์ บั ณฑิ ตนั กปฏิบั ติข องมหาวิท ยาลั ย
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรได้จากการนาผลจากการประเมินนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต สถานประกอบการ
ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ให้เหมาะสมที่สุด
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีการมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ควบคุมระบบ
และกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการจัดอบรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ มี
การทาวิจั ย เพื่อส ารวจความต้องการของสถานประกอบการและมอบหมายให้ อาจารย์ประจาหลั กสู ตรจัดทา
โครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่ อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงใหม่ทุกรอบ 5 ปี และมีการปรับปรุงย่อย หากมีรายวิชาใดที่ต้องเพิ่มในหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทัน สมัย ขั้น ตอนการปรั บปรุงหลักสู ตร จะมีการส ารวจข้อมูล จากสถานประกอบการ จากบัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิต
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ศิษย์เก่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยในส่วนของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและ
ดาเนินการตามระบบและกลไกปรับปรุงหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในปีการศึกษา 2557 มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โครงการย่อยของโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาลักษณะรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เอกสาร ทท 4.1
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556) โดยมีกิจกรรมดาเนินงาน คือ 1. การบรรยายหัวข้อ “การ
จัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและมาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
อาเซียน (AEC)” 2. การแบ่งกลุ่มจัดทาหลักสูตรสาขาวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) และมาตรฐานอาเซียน (AEC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์และแก้ไขหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว ได้แก่ คุณ
สุระชาติ สวนทรัพย์ มัคคุเทศก์อาวุโส คุณเกศริน เลิศน้าจิตตรง มัคคุเทศก์อิสระ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ซึ่งสาขาการท่องเที่ยวได้ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒ นาหลั กสู ตรซึ่งประกอบด้ว ยอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรและอาจารย์ผู้ ส อนในรายวิช าต่างๆ ศิษย์เก่า สถาน
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ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทาร่างหลักสูตร โดยมี
ข้อมูลประกอบการจัดทาหลักสูตร ดังนี้ คือ รายงานภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต และการสารวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ผู้ สอน นอกจากนี้ยังได้เชิญรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดี (ดูแลด้านงานวิชาการ) มาให้ข้อเสนอแนะสถานการณ์ปัจจุบันและการจัดทา
หลักสูตร (เอกสาร ทท 4.2 หนังสือขอส่งรายงานสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556) จากการจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
นั้น (เอกสาร ทท 4.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ) ขณะนี้หลักสูตรได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 (เอกสาร ทท 4.4 หนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 )
และได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพือ่ รับทราบและให้ความเห็นชอบ (กาลังรอผล)
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ กล่าวคือ มีการปรับปรุงโครงสร้างของทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเพิ่มรายวิชาปฏิบัติ
ให้เพิ่มขึ้น และมีกลุ่มวิชาสร้างเสริมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาเมื่อเปิดเสรีการค้า การปรับปรุงหลักสูตรมีการทบทวนคาอธิบ ายรายวิชาของแต่ละรายวิชาเพื่อไม่ให้
เนื้อหาซ้าซ้อนกัน มีการจัดทาแผนการสอนเพื่อให้เรียงลาดับการเรียนรู้ก่อนหลังตามความยากง่ายของวิชาและ
ความรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ และกาหนดรหัสวิชาตามลาดับเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจได้ง่าย
4. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ
หลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยการสารวจความต้องการและความพึงพอใจผู้ใช้หลักสูตร และ
นาผลที่ได้มาประกอบการวิพากษ์หลักสูตร ในการดาเนินการได้สัมภาษณ์และวิพากษ์หลักสูตรโดยศิษย์เก่า และ
สถานประกอบการบริษัทนาเที่ยวซึ่ง ให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรและบัณฑิต เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน – วันพุธที่
2 กรกฎาคม 2557 (เอกสาร ทท 4.2 บันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพ
การท่องเที่ยว ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557, เอกสาร ทท 4.3 คาสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 099/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2557) ได้เชิญนางสาวพันธุ์ทิพย์ สวัสดิภาพ ตัวแทนศิษย์เก่า นางสาวสลิลทิพย์ กูใหญ่ ตัวแทนสถานประกอบการ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพทางการท่องเที่ยว ได้แก่ คุณสุเทพ อารมณ์รักษ์ เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัทซิลเวอร์สโตนทัวร์แอนด์แทรเวิล จากัด และดารงตาแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมัคคุเทศก์อาวุโสผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมวิพากษ์กับ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งนาผลการวิจัยคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ มาใช้ประกอบการออกแบบ
หลักสูตรด้วย มัคคุเทศก์ (เอกสาร ทท 4.5 จดหมายคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0578.10/1218 ลงวันที่ 23 มิถุนายน
2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล , ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์, นายสุระชาติ สวนทรัพย์, นางสาวพันธุ์ทิพ สวัสดิภาพ, นางสาวสลิลทิพย์ กูใหญ่) ผลจากการวิเคราะห์
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ข้อมูลและการวิพากษ์ครั้งนั้นมีสาระในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย (เอกสาร ทท 4.5 ตารางเปรียบเทียบ
ระหว่างหลักสูตร ใน มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1. เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
2. เปลี่ยนแปลงหน่อยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
3. ปรับเปลี่ยนคาอธิบายราชวิชาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
4. เพิ่มเติมรายวิชาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
5. เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ โดยกาหนดให้เสริมสร้างความรู้ และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ รวมทั้งการ
เสริมสร้างเจตคติต่อวิชาชีพ
หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 5 มีนาคม 2558
และกาลังรอการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดย
ปรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารูปเล่มโครงงานให้น้อยลง แต่เพิ่มการทบทวนเนื้อหาวิชาการที่นักศึกษาเคย
เรียนมาแล้วและจะเป็นประโยชน์ต่อการไปทางานในสถานประกอบการตามผลจากการสอบถามจากสถาน
ประกอบในปีการศึกษาที่แล้วมา ได้แก่ รหัสที่เกี่ยวข้องกับการสายการบิน ซึ่งผลจากการปรับปรุงดังกล่าวพบว่า
สถานประกอบมีความพึงพอใจกับความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และในปี
การศึกษา 2558 จะปรับปรุงเนื้อหาตัดเรื่องการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการ
โต้ตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ แทนเนื่องจากนักศึกษาได้สมัครงานเรียบร้อยแล้วก่อนการเรียนวิชานี้ และเพิ่มการ
เชิญตัวแทนจากสถานประกอบการมาบรรยายหัวข้อบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แทน
การบรรยายจากอาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการประเมินของกรรมการ
4
4
บรรลุเป้าหมาย
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
1. การกาหนดผู้สอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนและพิจารณากาหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนก่อนเริ่มปี
การศึกษา และนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษานามาพิจารณาเพื่อกาหนดผู้สอน โดยมีข้อกาหนด
ร่วมกันดังนี้
- คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน
- ประสบการณ์การสอนวิชานั้นๆ
- ความเชียวชาญที่ได้จากการวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการอบรม
- ภาระงานสอนของอาจารย์
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ในรายวิชาที่ต้องเชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันกาหนดดังนี้
- คุณวุฒิของอาจารย์ตรงกับรายวิชาที่สอน
- ประสบการณ์การสอนวิชานั้นๆ
- ความเชี่ยวชาญที่ได้จากประสบการณ์วิชาชีพ
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้กาหนดตัวผู้สอน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
01-210-012 ไทยศึกษา
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

01-320-001
01-610-001
01-710-002
01-330-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กีฬาประเภทบุคคล
ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภาษาจีนชั้นต้น

09-311-051
01-720-005
01-710-004
01-710-007
01-720-007
01-720-013
01-720-071
01-324-101
01-010-011
01-720-010
01-720-012
01-720-014
01-324-111
01-324-326
01-740-301
01-010-001

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ศิลป์
จิตวิทยาบริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการ
หลักมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
การจัดการธุรกิจทางอากาศ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับต้น
ภาษาอังกฤษในสานักงาน
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
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ผู้สอน
อ.สาขาสังคม
อ.พัชรินทร์ จึงประวัติ
อ.โสภณ สาธรสัมฤทธิ์ผล
อ.อุษณา อารี
อ.นลินี ติยะสันต์
อ.สาขาภาษา
อ.สาขาพละฯ
อ.มธุรา สวนศรี
อ.พรพรรณ ทองบัญชาชัย
อ.รพี สิทธิไชยากุล
อ.คณะวิทย์ฯ
อ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์
อ.มธุรา สวนศรี
อ.อัจฌิรา ทิวะสิงห์
อ.พัชรินทร์ จึงประวัติ
อ.ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ
อ.รพี สิทธิไชยากุล
อ.สาขาภาษา
ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง
อ.กัญญาวีร์ ขจรไชยกุล
อ.ทัตพิชา ป้อมบุบผา
อ.ดร.พิมอร แก้วแดง
อ.สาขาภาษา
ผศ.ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์
อ.ดร.พิมอร แก้วแดง
อ.สาขาสังคม
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รหัสวิชา
01-710-005
01-720-003

ชื่อวิชา
กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

01-720-004 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
01-720-006 การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
01-720-075 ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
01-324-111 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับต้น
มีอาจารย์พิเศษ 4 คน ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-720-074 ภาษาจีนสาหรับบุคลากรท่องเที่ยว
01-720-078 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการนาเที่ยว
01-720-080 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
01-710-001 จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-310-002 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

09-121-047
01-710-007
01-720-001
01-330-002
01-330-007
01-710-001
01-720-003

หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทย
การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

01-720-008
01-720-009
01-720-012
01-720-014
01-720-072
01-324-102

ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
การจัดการธุรกิจทางอากาศ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาษาจีนสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
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ผู้สอน
ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ผศ.ยุวดี กวาตระกูล
อ.อัจฌิรา ทิวะสิงห์
อ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์
อ.รพี สิทธิไชยากุล
อ.สาขาภาษา
ผู้สอน
อ.วิษุวัฒน์ ศรีวัฒนะ
อ.สลิลทิพย์ กูใหญ่
อ.ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี
ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด
ผู้สอน
อ.โสภณ สาธรสัมฤทธิ์ผล
อ.Geraldine Reorizo
ผศ.อารี ทองฤทธิ์
อ.Andrew Squires
อ.คณะวิทย์ฯ
อ.อัจฌิรา ทิวะสิงห์
อ.พัชรินทร์ จึงประวัติ
อ.รพี สิทธิไชยากุล
อ.นวลพรรณ ศีลประชาวงศ์
อ.มธุรา สวนศรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ผศ.ยุวดี กวาตระกูล
อ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์
อ.บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์
อ.ทัตพิชา ป้อมบุบผา
อ.ดร.พิมอร แก้วแดง
อ.รพี สิทธิไชยากุล
อ.วิฑูร ตั้งพงษ์
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01-740-302

สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว

มีอาจารย์พิเศษ 1 คน ได้แก่
01-720-077 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

อ.ดร.พิมอร แก้วแดง
อ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์
อ.พัชรินทร์ จึงประวัติ
อ.มธุรา สวนศรี
อ.อัจฌิรา ทิวะสิงห์
อ.สลิลทิพย์ กูใหญ่

2. การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดวันส่ง มคอ. 3 โดยนาผลจาก มคอ. 5 ในปีการศึกษา
2556 มาพิจารณาในปรับปรุง มคอ. 3 การตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. 3 ทาโดยการประชุมเพื่ออ่าน มคอ. 3
ก่อนการนาไปใช้จริงว่าตรงกับ Curriculum mapping
ผลการดาเนินการพบว่าอาจารย์ทุกคนส่ง มคอ.3/มคอ.4 ตรงตามกาหนด 100% คือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จานวน 38 รายวิชา* และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 จานวน 17 รายวิชา*
*รวมวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3 คิดเป็น 25% ของรายวิชาที่เปิดสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นจานวน 10 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 เป็นจานวน 5 รายวิชา
พบว่าตรงกับ Curriculum mapping ที่ระบุใน มคอ. 2 และไม่พบผลการประเมินผู้สอนจากการประเมินจาก
นักศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51 และจะนาผลดังกล่าวไปใช้กาหนดตัวผู้สอนต่อไปในปีการศึกษา 2558
(เอกสาร ทท 4.6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557, เอกสาร
ทท 4.7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 ธันวาคม 2557)
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียน
ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน และนาความรู้ที่ได้นั้นกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปที่ได้นามาบูรณาการกับการเรียน
การสอน ได้แก่
1) โครงการวิจัย 1 โครงการ คือ จัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ (ฉบับสมบูรณ์ 19
พฤศจิกายน 2557) ได้นาผลการวิจัยมาบูรณาการปรับเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
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สาหรับมัคคุเทศก์ (ระบุใน มคอ. 3) พบว่าความรู้ที่นาไปบูรณาการในการเรียนการสอนนั้น ทาให้นักศึกษา
กระตือรือร้นในการเรียน และสามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาที่เหมาะสมกับอาชีพ รวมทั้งยัง
สามารถนาไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ที่กาหนดได้
2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 โครงการ คือ โครงการการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2557 –
31 มกราคม 2558 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จานวน 8 คน ร่วมสอนผู้เข้าอบรมในหัวข้อนันทนาการ
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ด้วยวิธีการสาธิต ผลการจัดโครงการได้นามาบูรณาการในวิชาหลักมัคคุเทศก์
(ระบุใน มคอ.3) พบว่านักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
3) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ คือ โครงการวันมัคคุเทศก์ไทย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ได้นาความรู้มาบูรณาการโดยสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ระบุใน
มคอ.5) พบว่านักศึกษาเกิดจิตสานึกในพระคุณของบิดาแห่งมัคคุเทศก์ และสามารถอธิบายผลงานของ
ท่านที่มีคุณูปการกับการท่องเที่ยวไทย
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจะนาโครงการวิจัยดังกล่าวมาแล้วไปบูรณาการในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของมัคคุเทศก์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ และ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่กล่าวมาแล้วจะดาเนินการจัดต่อเนื่องใน
ปีการศึกษาต่อๆ ไป พร้อมกับจะนาผลไปบูรณาการในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการประเมินของกรรมการ
3
3
บรรลุเป้าหมาย
การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ได้แก่
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะพิสัย หลักสูตรได้
ดาเนินงานตามระบบที่วางไว้ ดังนี้
1) กาหนดให้ผู้สอนหลายคนในรายวิชาเดียวกัน ต้องมีการประชุมเพื่อกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนจัดทา มคอ. 3 และกาหนดให้ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันในการวัดและประเมินผลนักศึกษาทุกกลุ่มเพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการประเมินผล
2) กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพิจารณาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒที่กาหนดไว้
ใน มคอ. 2 และพิจารณาจาก Curriculum Mapping ของรายวิชาที่สอน และนามาวางแผนและกาหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีวิชาที่อาจารย์สอนร่วมกัน 1
วิชา คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรม และจัดทา มคอ. 3 ซึ่งผู้สอนต้องชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการ
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เรียนรู้ให้กับนักศึกษาในสัปดาห์แรกที่มีการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมเรื่องเกณฑ์การให้คะแนน และ
เกณฑ์การตัดเกรด
3) ส่ง มคอ. 3 ที่มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา
ร่วมกันก่อนนาไปใช้งาน ผลจากการดาเนินงานทวบสอบมคอ. 3 ในปีการศึกษา 2556 พบว่าอาจารย์ประจา
หลักสูตรต้องสอบถามอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการวัดและประเมินผลในบางจุด ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 ได้
พิจารณาปรับปรุงระบบการทวนสอบโดยให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก คือ ผศ. ฉลาด สว่างแจ้ง ผู้มีความรู้ด้านการ
วัดและประเมินผลทวนสอบอีกครั้งหลังจากอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแล้วเพื่อให้การทวนสอบมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ข้อสอบที่ใช้วัดผลการเรียนรู้จะต้องได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ประจาสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
อย่างน้อย 2 คน ก่อนนาไปใช้ในการสอบ
5) เมื่อสิ้นภาคการศึกษามีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เพื่อประเมินการดาเนินการตาม
มคอ. 3 ว่าครบถ้วนหรือไม่ มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน เพื่อวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(เอกสาร ทท 4.6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557)
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการดาเนินการทวนสอบผลการประเมินการเรียน อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาเกรดร่วมกับ
อาจารย์ประจาสาขาการท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากรายวิชาที่ผลการเรียนของนักศึกษาผิดปกติ ได้แก่ รายวิชาที่มี
นักศึกษาตก และรายวิชาที่มีผลการเรียนรู้สูงผิดปกติ โดยให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงสาเหตุ ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา
2557 มีวิชาที่ผลการเรียนของนักศึกษาผิดปกติ 1 รายวิชา คือ วิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนชี้แจงว่าเป็นเพราะอาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาสารวจและรายงานเกี่ยวกับชุมชนที่มีการ
จัดการวัฒนธรรม และนักศึกษาสามารถทาได้ดี คะแนนเก็บของนักศึกษาสูงจึงส่งผลต่อเกรดในรายวิชาดังกล่าว
3. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ.7)
อาจารย์ผู้สอนรายงานผลใน มคอ. 5 ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ส่งภายใน 30 วันหลัง คือ
ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557
ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมเพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณา
ตรวจสอบผลการประเมินการสอนจากผู้เรียนเพื่อนามาพิจารณาในที่ประชุมและให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดแนวทาง
พัฒนา ในการทวนสอบ มคอ. 5 ซึ่งพิจารณาในวันที่กาหนดส่งพบว่ารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2557 ได้รับการประเมินสูงกว่า 3.51 ทุกรายวิชา อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมหลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนนา
ผลการประเมินในหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดมาพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาสหกิจ รายงานผล มคอ. 6 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 พบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียน
วิชาสหกิจ มีผลผ่าน (s) 100%
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(เอกสาร ทท 4.7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 ธันวาคม 2557, เอกสาร
ทท 4.8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2558)
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันทา มคอ. 7 ประจาปีการศึกษา 2557 และพบว่าอุปสรรคของการจัดทามคอ.
7 คือการแบ่งหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร จึงนาผลการดาเนินงานไปปรับระบบการแบ่งหน้าที่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรตามที่ได้รายงานไว้ และยังมีปัญหาในการเขียนรายงานซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากผลที่อาจารย์
ประจาหลักสูตรได้รับการอบรมการเขียนรายงาน มคอ.7 และการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการจัดเก็บเอกสารหลักฐานซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรได้พิจารณาเปลี่ยน
วิธีจัดเก็บเอกสารที่ให้ประธานหลักสูตรเก็บแต่ผู้เดียว เป็นการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เก็บเอกสารตาม
ตัวบ่งชี้เพื่อรวบรวมให้ประธานหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
เป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินของกรรมการ
3
3
บรรลุเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
หลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรทาหน้าที่ควบคุม
กากับการดาเนินการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การติดตาม การประเมินผล
หลักสูตรและการดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีการประชุมและ
จัดทารายงานการประชุม
จานวน 3 ครั้ง
หลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
หลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวกาหนดให้ผู้สอนในทุก

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
รายวิชาได้มีการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
และ รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4
สาหรับรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตร TQF ในปีการศึกษา
2557 หลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวมีการดาเนินงานดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาที่สาขา
เปิดสอนและได้จดั ทา
รายละเอียดของรายวิชาก่อน
เปิดภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น
38 รายวิชา ซึ่งจาแนกเป็น
รายวิชาศึกษาทั่วไป 15
รายวิชา วิชาชีพ 23 รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100
ภาคเรียนที่ 2 มีรายวิชาที่สาขา
เปิดสอนและได้จดั ทา
รายละเอียดของรายวิชาก่อน
เปิดภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น
17 รายวิชา จาแนกเป็น
รายวิชาศึกษาทั่วไป 6 รายวิชา
วิชาชีพ 11 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100
หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว
กาหนดให้ผสู้ อนในทุกรายวิชา
ได้มีการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.5 และ รายงาน
ผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6
สาหรับรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตร TQF ในปีการศึกษา
2557 สาขาวิชาการท่องเที่ยวมี
การดาเนินงานดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
ภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาที่สาขา
เปิดสอนและได้จดั ทา
รายละเอียดของรายวิชาก่อน
เปิดภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น
38 รายวิชา ซึ่งจาแนกเป็น
รายวิชาศึกษาทั่วไป 15
รายวิชา วิชาชีพ 23 รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ 100
ภาคเรียนที่ 2 มีรายวิชาที่สาขา
เปิดสอนและได้จดั ทา
รายละเอียดของรายวิชาก่อน
เปิดภาคการศึกษารวมทั้งสิ้น
17 รายวิชา จาแนกเป็น
รายวิชาศึกษาทั่วไป 6 รายวิชา
วิชาชีพ 11 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100
หลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวมีการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3
หลักสูตรการท่องเที่ยว ภาค
เรียนที่ 1/57 มีจานวน 10 วิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว จิตวิทยาการบริการ
กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม การจัดการการ
ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ศลิ ป์
การจัดการธุรกิจทางอากาศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน

9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน
ภาคเรียนที่ 2/57 มีจานวน 5
วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่พักและงานบริการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย การจัดการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
นาผลการประเมิน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2556 มาปรับปรุง
การบริหารหลักสูตร การเรียน
การสอน และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
อาจารย์ใหม่จานวน 1 คน คือ
อาจารย์อัจฉิรา ทิวะสิงห์ ได้รับ
การปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย
ช่วงที่ 1
2 – 6 กรกฎาคม 2557
ช่วงที่ 2
15 -19 กรกฎาคม 2557
เข้าร่วมโครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
CDIO สาหรับผูส้ อน Thinking,
Communication,
Teamwork Skills เมื่อวันที่
20 มกราคม 2558
โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อ
การเรียนการสอน (Moodle)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน –
1 พฤษภาคม 2558
ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
นวัตกรรมการสอน เมื่อวันที่
15 – 19 มิถุนายน 2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. กรณีหลักสูตรมีการกาหนดเพิม่
นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจาก
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
14. กรณีหลักสูตรมีการกาหนดเพิม่
บัณฑิตทีไ่ ด้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้น
เป็นไปตาม ก.พ. กาหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 (เกณฑ์บณ
ั ฑิตที่จบปีการศึกษา
2556 คือ 10,870 บาท)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

หลักสูตรการท่องเที่ยวไม่มี
บุคลากรสนับสนุน

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร อยู่ที่
ระดับ 4.05
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ อยู่ที่
ระดับ 4.15
นักศึกษาจบการศึกษาได้รับการ
สารวจ คิดเป็นร้อยละ 98.85
ระดับเงินเดือน
ไม่เกิน 11,680 บาท
ระหว่ า ง 11,681 –
14,000 บาท
ระหว่ า ง 14,001 –
17,000 บาท
ระหว่ า ง 17,001 –
20,000 บาท
ระหว่ า ง 20,001 –
25,000 บาท
ระหว่ า ง 25,001 –
30,000 บาท
ตั้งแต่ 30,001 บาท
ขึ้นไป

ร้อยละ
13.30
21.67









47.29
10.84
1.48
3.45
1.97

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัว
บ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

13
5
100
13
100

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ค่าเป้าหมาย
5

คะแนนประเมินตนเอง
5

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินของกรรมการ

หน้า 54

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา

01720014 การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

1/2557

ค่าคะแนนสูง
อยู่ที่ A,B+,B
ไม่มีค่า
คะแนนอื่นๆ

การประชุมเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนชี้แจง

การมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาซึ่ง
นักศึกษาทาได้ดี

ไม่มี

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา ไม่มี
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา ไม่มี
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

มาตรการที่ดาเนินการ

วิธีแก้ไข

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
ผลการประเมินโดย
(เฉพาะวิชาชีพ)
นักศึกษา
มี(คะแนน
ไม่มี
เฉลี่ย)
01710001 จรรยาบรรณ
1/2557
4.368
วิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
01710002 ปฐมนิเทศ
1/2557
4.8522
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
01710004 จิตวิทยา
1/2557
4.385
การบริการ
01710005 กฎหมาย
1/2557
4.142
เพื่อการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

แผนการปรับปรุง

-

-
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี(คะแนน
ไม่มี
เฉลี่ย)
4.486

01710007 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่พักและการบริการ

1/2557

01720003 การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

1/2557

4.050

01720004 การจัด
การธุรกิจท่องเที่ยว

1/2557

4.280

01720005 ประวัติศาสตร์
ศิลป์
01720006 สารวจและ
วิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
01720007
หลักมัคคุเทศก์
01720012 การจัดการ
ธุรกิจทางอากาศ

1/2557

4.444

1/2557

4.239

1/2557

4.455

1/2557

4.309

01720013 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

1/2557

4.154

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

แผนการปรับปรุง

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น
เอกสารประกอบการสอน
2. ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาเทคนิคการสอน
ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาบางหัวข้อให้
มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น
เอกสารประกอบการสอน
2. ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาเทคนิคการสอน

ควรมีการใช้สื่อในการเรียนการสอนวิชานี้
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น
เอกสารประกอบการสอน
2. ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาเทคนิคการสอน
-

หน้า 56

รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาคการศึกษา

01720014 การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
01720010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว 2
01720071 ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร
01720074 ภาษาจีน
สาหรับบุคลากรการ
ท่องเที่ยว
01720075 ภาษาจีน
สาหรับอุตสาหกรรม
บริการ
01720077 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
01720078 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับการนาเที่ยว
01720080 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับอุตสาหกรรม
บริการ
017400301 การเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา

1/2557

01710001 จรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี(คะแนน
ไม่มี
เฉลี่ย)
4.299

แผนการปรับปรุง

การเพิ่มแบบฝึกหัด

1/2557

4.290

1/2557

4.564

1/2557

-

1/2557

4.419

1/2557

-

1/2557

4.247

1/2557

-

-

1/2557

4.281

2/2557

4.461

ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาบางหัวข้อให้
มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน
-

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

-

-
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี(คะแนน
ไม่มี
เฉลี่ย)
4.512

01710007 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่พักและการบริการ

2/2557

01720001 ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

2/2557

4.858

01720003 การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

2/2557

4.435

01720008 ภาษาอังกฤษ
สาหรับมัคคุเทศก์
0172009 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว 1

2/2557

4.615

2/2557

4.597

01720012 การจัดการ
ธุรกิจทางอากาศ

2/2557

4.485

01720014 การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
01720071 ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร
01720072 ภาษาจีน
สาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

2/2557

4.526

2/2557

5

2/2557

4.561

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

แผนการปรับปรุง

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น
เอกสารประกอบการสอน
2. ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาเทคนิคการสอน
ใช้วิธีการสอนที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาบางหัวข้อให้
มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น
เอกสารประกอบการสอน
2. ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาเทคนิคการสอน
การเพิ่มแบบฝึกหัด
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รหัสชื่อวิชา
(เฉพาะวิชาชีพ)

ภาคการศึกษา

01720077 ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
01740302 สหกิจศึกษา

2/2557
2/2557

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี(คะแนน
ไม่มี
เฉลี่ย)
4.444

แผนการปรับปรุง

4.296

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
ทุกรายวิชาและการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน หนังสือ ตารา เป็นต้น เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการสอน
โดยรวม มีค่าเท่ากับ 4.60 ซึ่งไม่มีรายวิชาใดที่ต่ากว่า 4.00 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดของการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อคุณภาพของหลักสูตรโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่ า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5 ส่วนภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม มีค่าเท่ากับ 4.565 ซึ่งไม่มีรายวิชาใดที่ต่า
กว่า 4.00
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ประจาปีการศึกษา 2556
มาตรฐานผลการเรียนรู้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
คุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาบางคนยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา

ความรู้

นักศึกษายังไม่สามารถนาความรู้ทเี่ กิดจากการ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง

ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษา
เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จัก
ให้อภัยมีการช่วยเหลือสังคม Cooperate
Social Responsibility (CSR)

สนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้
ความรู้ที่ได้รับมานาเสนอในชั้นเรียนและมีการ
วิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกันใน
ห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
นักศึกษายังไม่สามารถสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
นากรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่เกีย่ วข้องกับ
ตามหลักการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาสอน
นักศึกษายังขาดทักษะการทางานเป็นทีม
เพิม่ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล
นักศึกษายังไม่ค่อยมีความถนัดในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอข้อมูล
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะพิสัย หรืออื่นๆ
นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกในกิจกรรมการ
สอนแบบบทบาทสมมติ

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ประจาปีการศึกษา 2557
มาตรฐานผลการเรียนรู้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
คุณธรรมจริยธรรม

(01710001) จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การไม่ตรงต่อเวลา

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ส่งเสริมให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
มอบหมาย

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
การอบรมนักศึกษาและขอพบนักศึกษาเฉพาะ
กลุ่มที่ไม่รักษาเวลาเพื่อสอบถามปัญหา
อุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถเป็นคนตรงต่อเวลา
ได้ และเมื่อนักศึกษายืนยันที่จะปรับปรุง
ตนเองก็ได้ให้โอกาสปรับปรุงตนเองแก่
นักศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษากาหนดการ
ลงโทษตนเองหากไม่สามารถปรับปรุงตนเอง
ตามที่ตนเองได้รับปากไว้ ทาให้นักศึกษารักษา
เวลาดีขึ้น

(01710002) ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตักเตือนให้นักศึกษาทาตามกติกาที่วางไว้
- นักศึกษาบางคนเข้าเรียนไม่ตรงเวลาและมีการใช้
เครื่องมือสื่อสารระหว่างเรียนทาให้ขาดสมาธิใน
การเรียน

(01710004) จิตวิทยาบริการ
ตักเตือนและหักจิตพิสัยตามเกณฑ์การประเมิน
- การเข้าห้องเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษาและ
การส่งเสียงรบกวนผู้อื่นโดยไม่เกรงใจ
- นักศึกษาบางคนนาเครื่องมือสื่อสารมาเล่น
ระหว่างเรียน
(01710007) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
และการบริการ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

พิจารณาการให้คะแนนจิตพิสัย
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- นักศึกษาบางคนไม่ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
- นักศึกษาบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนใน
ขณะที่นักศึกษากลุม่ อื่นนาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน พูดคุยเสียงดังในขณะเรียน
- นักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสม
(01720005) ประวัติศาสตร์ศิลป์
-เวลาเรียนไม่เพียงพอที่จะบรรยายประวัตศิ าสตร์
โลกได้ครบถ้วน
(01720007) หลักมัคคุเทศก์
-นักศึกษาสามารถนาความรูจ้ ากการเรียนใน
ห้องเรียนมาประยุกต์จัดทัวร์ประกอบการเรียนการ
สอน แต่บางหัวข้อไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้ครบทุก
คน
(01720006) สารวจและวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
-นักศึกษาบางคนไม่ช่วยงานกลุ่มทีไ่ ด้รับมอบหมาย

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียน
ให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่โดยการแบ่งงานในกลุ่ม
โดยเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการจัดแต่ละครั้ง

ให้นักศึกษาทุกคนร่วมกันนาเสนอความคืบหน้า
ของรายงานวิจัยเพื่อทวนสอบการทางานเป็น
กลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (01720006) สารวจและวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
เพิ่มการปฏิบัติและแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้าง
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี -นักศึกษาบางคนไม่รู้จักวิธีการหาข้อมูลด้วยการใช้ ทักษะให้มากขึ้น
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะพิสัย หรืออืน่ ๆ

(01720004) การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
เพิ่มตัวอย่างกรณีศึกษาและการสอนแบบ
-นักศึกษาได้รับมอบหมายในการจัดนาเที่ยวให้แก่ บทบาทสมมุติในการเรียนในห้องเรียน
บุคคลทั่วไป แต่บางครั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ยังทาได้ไม่ทันท่วงที

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
 มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์
หลักสูตรวางแผนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา และผลดาเนินการพบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คนได้รับการ
พัฒนามากกว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจ
ศึกษา ครั้งที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจตคติและ
ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ

5

นานักศึกษาชั้นปีที่ 2 (56101) ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ และผู้เข้าอบรมโครงการหลักสูตรการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศรุ่นที่ 5
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ณ จ.กาแพงเพชร,
จ.สุโขทัย, จ.พิษณุโลก, จ.สิงห์บุรี, จ.อ่างทอง
โครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกทักษะการจัดนาเที่ยวประกอบการเรียน
วิชาการจัดการท่องเที่ยว เส้นทาง มทร.ธัญบุรี –
อุบลราชธานี – ปากเซ สปป.ลาว
โครงการฝึกทักษะการจัดนาเที่ยวประกอบการเรียน
วิชาการจัดการท่องเที่ยว เส้นทาง มทร.ธัญบุรี –
หนองคาย – เวียงจันทน์
โครงการฝึกทักษะการจัดนาเที่ยวประกอบการเรียน
วิชาการจัดการท่องเที่ยว เส้นทาง มทร.ธัญบุรี สระแก้ว – กัมพูชา

4
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สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

1
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4
2
1
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2

2
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์

โครงการทัศนศึกษาเพื่อฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
ในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา การจัดการห้องพัก
และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ประชุมวิชาการ เรื่อง "ท่องเที่ยววิถีไทย"
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
โครงการอาสาสมัครนาเที่ยว
สัมมนาโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัยใหม่
นานักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตร
มัคคุเทศก์ ณ จังหวัดลาปาง ลาพูน เชียงใหม่
เชียงราย
พานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่หลักสูตร
มัคคุเทศก์ ณ พระบรมมหาราชวัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมานเมฆ
พานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่หลักสูตร
มัคคุเทศก์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดอรุณราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดสุทัศนเทพวราราม
พานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่หลักสูตร
มัคคุเทศก์ ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนใบงาน
และการสอนปฏิบัติ รุ่นที่ 1

2

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

2
1
1
1
4
3
4
3

1

1

1

2
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ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเน้นให้อาจารย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การทางานในภาค
ธุรกิจ จึงวางแผนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนพัฒนาตนเองด้วยวิธีการฝังตัวในสถานประกอบอย่างน้อย 15 วัน
ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ Hands-on เพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
เนื่องจากจานวนอาจารย์ผู้สอน
ของหลั กสู ตรมีจ านวนน้ อยทา
ให้ไม่สามารถแบ่งกลุ่มเรียนใน
วิ ช าปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสมคือกลุ่มละ 25 คน

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปัญหาในอนาคต
จานวนนักศึกษาต่อกลุ่มมีจานวนมาก ขอเพิ่ม อัตราก าลั ง อาจารย์ ผู้ ส อน
ท าให้ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งเรี ย นไม่ ของหลักสูตร
สามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ ซ้ าเพราะให้ เ กิ ด
ความช านาญได้ทุกคนในทุกทักษะที่
นักศึกษาควรมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
1. ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ระบบและการดาเนินงานสาหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษานั้นมีการดาเนินการเพื่อจัดเตรียม
สิ่งสนับสนุนการเรียนแก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
 มหาวิทยาลัย จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา ได้แก่ อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สานักวิทยบริการที่บริการ ตารา หนังสือ คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียน ห้องค้นคว้า ห้องประชุม เอกสาร
ตีพิมพ์ และฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าเพื่อการทาวิจัย มีการจัด WIFI ความเร็วสูงเพื่อให้นักศึกษาได้
ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ และมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพื่อนาผลการประเมินมาประชุมเสนอแนวทางพัฒนา
 คณะศิลปศาสตร์ จัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์จานวน 1 ห้อง (60 เครื่อง)
และโปรแกรมที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน ห้องสมุดประจาคณะประกอบด้วยหนังสือ ตารา วารสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และมีการจัดโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถประชุมงาน ทาการบ้านและ
นั่งพักผ่อนตามระเบียงแต่ละชั้น มีตู้บริการน้าดื่มฟรี ในปีการศึกษา 2557 มีการเพิ่มโต๊ะเก้าอี้นั่งมาก
ขึ้นและเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยมากขึ้น
 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรได้ประชุมเพื่อขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวให้นักศึกษาสามารถเข้าไปในปฏิบัติงานได้ ขอติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ใน
การเรียนการสอนของวิชาชีพในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องคอมพิวเตอร์ของคณะ นอกจากนี้ก็ได้
เสนอของบประมาณเพื่อซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นแก่หลักสูตรตามระบบและกลไกที่กาหนด
ไว้ และการจัดหาจากแหล่งงบประมาณภายนอกที่หลักสูตรสามารถดาเนินการได้เอง
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
2. จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
คณะฯ จัดสิ่งสนับสนุนด้านห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ที่ได้ทาการปรับปรุงเป็นห้องท่องเที่ยว
จาลอง ซึ่งมีครุภัณฑ์ส านั กงานเพื่อประกอบการฝึ กปฏิบัติในรายวิช าหลั กมัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจการ
ท่อ งเที่ย ว ดั งนี้ คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผลพร้ อมโต๊ ะ 1 ชุ ด เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบเลเซอร์ 1 เครื่ อ ง
เคาน์เตอร์ 1 ชุด โต๊ะ ทางานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 4 ตัว ตู้เก็บเอกสาร 1 ใบ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 ใบ
ชั้นวางเอกสารสิ่งพิมพ์ 1 ชุด
หลักสูตรดาเนินจัดหาสิ่งสนับสนุนหนังสือตารา โดยให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อหนังสือเพื่อขอจัดซื้อ
ประจาห้องสมุดของคณะเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือตาราที่ระบุใน มคอ.3 ซึ่งได้ดาเนินการตามแผนไปแล้ว
บางส่วน และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2557 ของคณะ
หลักสูตรดาเนินการของบประมาณซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ได้แก่ เครื่องสื่อสาร
วิทยุ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติจัดนาเที่ยวของนักศึกษาประจารถบัส ดาเนินการขอจัดซื้อจานวน 6 เครื่อง ในปี
การศึกษา 2557 และคาดว่าจะดาเนินการเป็นที่ เรียบร้อยภายในปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้หลักสูตรได้
ดาเนินการขอรับบริจาคไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียงจานวน 2 เครื่องจากศิษย์เก่า
เมื่อสิ้ น สุ ดปี ก ารศึกษาอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรประเมินสิ่ งสนั บสนุนการเรียนรู้พบว่า สิ่ งสนับสนุ น
เพียงพอต่อความต้องการ และได้วางแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนคือขอซื้อหนังสือตาราให้สอดคล้องกับรายวิชาที่
ปรับเปลี่ยนใหม่ของหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ตามผลการประเมินของนักศึกษา พบว่า ผลการประเมินของนักศึกษาและผลการประเมินการเรียนการ
สอน พบว่ า สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ ป ระเมิ น ฯโดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นรายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนผ่ า น
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.51
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาเห็นว่าสภาพแวดล้อมห้องทางานของอาจารย์ไม่
เหมาะสม เนื่องจากห้องคับแคบไม่เพียงพอต่ออัตรากาลั งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงจะดาเนินการขอปรับปรุง
ห้องเรียนเป็นห้องทางานของอาจารย์ไปยังคณะต่อไปในปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ค่าเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
3
3

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินของกรรมการ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2557
ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.05 จากผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 64.37 (เอกสารทท 6.1 บันทึกข้อความขอส่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร ที่ศธ 0578015/2599 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557)
ประเด็นการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านหลักสูตร
ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดประเมินผล
ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
รวมตลอดหลักสูตร

4.04
4.13
3.97
3.99
4.07
4.12
4.05

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
จากข้อมูลข้างต้นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีค่าคะแนนต่ากว่าทุกด้าน
ข้อเสนอแนะให้ดาเนินการแก้ไข
ควรมีการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยว (ผู้ใช้บัณฑิต)
มหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สาเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556
ประเด็นการประเมิน
ความหมาย
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.18
มาก
2. ด้านความรู้
4.16
มาก
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.02
มาก
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.33
มาก
รวม
4.15
มาก
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ค่าคะแนนสูงสุดที่ 4.18 ส่วนด้านทักษะทางปัญญาได้ค่าคะแนนต่าสุดที่ 4.02
และมีค่าคะแนนรวมทั้ง 5 ด้าน เป็น 4.15
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต
ผลจากการประเมินทักษะทางปัญญาของบัณฑิต ควรส่งเสริมทักษะทางปัญญาของนักศึกษาในการ
ได้ค่าคะแนนต่าที่สุดที่ 4.02 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เรียนการสอน
คิดและวิเคราะห์
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
เพิ่มเติมการส่งเสริมทักษะทางปัญญาด้านการคิดและวิเคราะห์ให้มากขึ้นในหลักสูตร
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
1. การรับและจัดการข้อ
2557
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้องเรียน
2. การทวนสอบมคอ. 3
2557
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2559
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
2558
อาจารย์ประจาหลักสูตร
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2559
การส่งเสริมอาจารย์ให้ขอ
กาหนดตาแหน่งผลงานทาง
วิชาการ
ส่งอาจารย์เข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ

2559

2559
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ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา การรับอาจารย์ใหม่ตามแผนอัตรากาลัง
หลักสูตร
อาจารย์ประจา ภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : …………………………………………………
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.พิมอร แก้วแดง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : อาจารย์พัชรินทร์ จึงประวัติ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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