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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 โดยรับ

นักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555 เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผ่านสภาวิชาการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2554 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 และสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 วันที่ 23 ธันวาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมี
การจัดการเรียนการสอน 2 พ้ืนที่ คือพ้ืนที่ตรัง และพ้ืนที่ขนอม  

1. โดยพ้ืนที่ตรังด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550 
อาคารสันทนาการ(ครัวกินรี) และศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว(รีสอร์ท ราชมงคล) ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  โดยมีหัวหน้าหลักสูตรคนปัจจุบัน คือ นายธนินทร์ สัง
ขดวง มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  10  คน ปีการศึกษา  2558 มีบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์) ปฏิบัติงานจริง
ทั้งสิ้น  8 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน  2 คน พ้ืนที่ตรังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน  มีจ านวน
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ทั้งสิ้น  298 คน และหลักสูตรเทียบโอน จ านวน  109 คน รวมทั้งสิ้น  407 คน 

2. ส่วนพ้ืนที่ขนอม ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม และอาคาร
อ านวยการและสารสนเทศ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 99 หมู่ 4 ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210  โดยมีหัวหน้าหลักสูตรวิชาฯ 
คนปัจจุบัน คือ  นางสาวจุฑามาศ พรหมมา มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  6 คน ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 5 คน ปฏิบัติงานจริง 5 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 1 คน ปฏิบัติงานจริง 1 คน  
ในปีการศึกษา 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว   มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น  36 คน ไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 1 กิจกรรม/โครงการมีกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  1 เรื่อง/โครงการ 
การด าเนินงานคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา“ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนตามองค์ประกอบที่ 2 โดยมีก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และด าเนินงานด้านวิชาการภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะและมหาวิทยาลัย  เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ   
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.81 
อยู่ในระดับคุณภาพดี  โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.10 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง และด้านผลผลิต 
(Output) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่  4.95 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก   มีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
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บทน ำ 
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร  
 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ประจ าปีการศึกษา 2558 เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่ งได้มีการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นศาสตร์ทางด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้ง
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่นคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

 ผ่าน  ได้มาตรฐาน 

ระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

ในปีการศึกษา 2558  
พื้นที่ตรัง 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบจ านวน 5 คน  
พื้นที่ขนอม 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบจ านวน 5 คน 
โดยทั้ ง 2  พ้ืนที่ อาจารย์ทั้ ง 5 คน ไม่ เป็ น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และ
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษานี้ 

 

 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พื้นที่  ตรัง มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน 
ตรง 3 สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 2  
พื้นที่ขนอม มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน 
ตรง 2 และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 
คน 

 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวเริ่มเปิดหลักสูตรครั้ง
แรกในปีพ.ศ.2551และได้ปรับปรุงหลักสูตร
ค รั้ ง ที่  2  ต าม ก ร อ บ ม าต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาในปี พ.ศ.2555 ซึ่งหลักสูตร
ได้รับทราบจากส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ในวงรอบ
ประเมินนี้  เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ซึ่งมีระยะเวลาในการ ด าเนินงานยังไม่
ครบ  5  ปี  ตามกรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

12. การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เ พ่ื อ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

มีการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 

12.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

 

พื้นที่ตรัง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 มีส่วนร่วม
ในการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ตาม
ก าหนดการดังต่อไปนี้ 
- ครั้งที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2558  
- ครั้งที่ 2 ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2558  
- ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดภาคฤดูร้อน/2558  
 (H-04-01 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่
1/2558) 
(H-04-04 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
2/2558) 
(H-04-07 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
3/2558) 
พื้นที่ขนอม 
ในปีการศึกษา 2/2558หลักสูตรวิชาฯ ได้
จัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
6 ครั้ง ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย 
ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 
 - หัวหน้าหลักสูตรวิชาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินโครงการการให้บริการ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อ
โก “กิจกรรมย่อยที่ 1 การส ารวจทรัพยากร
และศึกษาศักยภาพของชุมชนเพ่ือสนับสนุน 
การจัดการท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าชายเลน คลองขนอม” 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

- พิจารณาผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดในการ 
รายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน 

12.2 มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 

มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจัดท า
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปี 
2553  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

12.3 มีรายละเอียดของ
กระบวนวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกกระบวนวิชา 

 

พื้นที่ตรัง 
มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.3 และได้น าส่งคณะกรรมประจ าหลักสูตร
เพ่ือตรวจสอบตามแบบตรวจ มคอ.3 และน าส่ง
ฝ่ายวิชาการและวิจัยตามก าหนดการ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ครบทุก
รายวิชา 
พื้นที่ขนอม 
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3   
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 จ านวน 28 รายวิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา 
และหมวดวิชาเฉพาะ 23 รายวิชา  
- ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 23 วิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 รายวิชา 
และหมวดวิชาเฉพาะ 17 รายวิชา และได้จัดท า 
มคอ. 3 ครบทุกวิชา  
มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.4   
      โดยทางหลักสูตรวิชาฯ ได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ธุรการประจ าหลักสูตรวิชาฯ รวบรวม
เล่มมคอ.3,4 และจัดส่งไปยังหัวหน้าแผนกงาน
หลักสูตรและต าราเรียนเพ่ือรายงานไปยังฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
 

 

 

12.4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของกระบวนวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม

 

พื้นที่ตรัง 
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และได้น าส่งคณะ
กรรมประจ าหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบตามแบบ

 

 



6 

 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

ตรวจ มคอ.5 และน าส่งฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตามก าหนดการ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ครบทุกรายวิชา 
พื้นที่ขนอม 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ทางหลักสูตรวิชาฯ จะก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท ารายงานการการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาตาม
แบบ มคอ. 5 
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 จ านวน 28 รายวิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา 
และหมวดวิชาเฉพาะ 23 รายวิชา  
- ภาคการศึกษาที่ 2/2558  ประกอบด้วย23 
รายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป 6 รายวิชาและ
หมวดวิช าเฉพาะ  17 วิช าและส่ งมอบ ให้
ประธานหลักสูตรลงนาม 
รับรองเมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 

12.5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

พื้นที่ตรัง 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ในวันที่  16  มิถุนายน  2559 
พื้นที่ขนอม 
ประธานแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านจัดท าเล่ม 
มคอ.7 
 
 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.20 
317.44 

4.96 4.96 ดีมาก 
64 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

3.75 

68 

98.55 4.93 ดีมาก 
69 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3   2 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

3   2 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

3   2 น้อย 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

3   2 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.6   1.67 น้อย 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 
0 

ร้อยละ 20.00 0 น้อย 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
0 

ร้อยละ 20.00 0 น้อย 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2.00 
ร้อยละ 40 5.00 ดีมาก 5 

 
ตั ว บ่ ง ชี้  4 .3  ผ ล ที่ เกิ ด กั บ
อาจารย์ 
 

3 
 

 3 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

3   2 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3   2 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3   2 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

100  100 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3   3 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 2.81 ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอ

บท่ี 

คะ 
แนนผ่าน 

จ านว
นตัว
บ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
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2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 - - 4.95 4.95 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 3 2.22 - - 2.22 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 4 2.00 3.00 - 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิ

น 

  
2.10 3.00 4.95 2.81 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
1. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ครัวกินรี 
- บัณฑิตได้บัตรมัคคุเทศก์ 
- เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

-  
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
จ านวนนักศึกษาที่จบไปเป็นมัคคุเทศก์ ประมาณ 
10% ไม่ได้เป็น 90% เนื่องจากนักศึกษาไม่มีทักษะ
ทางด้านภาษา 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์ผู้สอน
ต่างประเทศ 

 

2. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์มีความเป็นกันเอง 
2. มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ครัวกินรี 
3. บัณฑิตได้บัตรมัคคุเทศก์ 
4. หลักสูตรมีโครงการและกิจกรรมให้นักศึกษา

เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน 
5. มีการฝึกทักษะให้นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมา

เที่ยวให้มากขึ้น 
3. สนับสนุนส่งเสริมด้านภาษาให้มากข้ึน 

1. แจ้งให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ทราบมากขึ้น 
3. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาให้
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ผู้สอนให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีและ

มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา 
2. ในภาพรวมนักศึกษามีความประทับใจในตัว

อาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตร 

จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาให้มาก
ขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ทักษะทางด้านภาษาน้อย 
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางด้านภาษาสอน

ไม่ตรงหลักสูตร นักศึกษาไม่ความเข้าใจ 
3. จ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

ควรสอนให้ตรงตามค าอธิบายรายวิชา 

 
 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ๆ ได้รับ

มอบหมาย 
2. มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายของชีวิต 

ใส่ใจในเนื้องาน 

1. ควรเพิ่มทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ทักษะทางด้านภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อสาร จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
 ผลการประเมิน  :  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุงปี 2555 
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินการผลการประเมินผ่านการประเมิน  

 จุดแข็ง  
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- หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
 ผลการประเมิน : มีค่าคะแนน  4.95 ระดับคุณภาพดีมาก 

- เนื่องจากปีการศึกษา 2558 ของพ้ืนที่ขนอมนั้น บัณฑิตของทางหลักสูตรเพ่ิงส าเร็จการศึกษา 
ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลของบัณฑิตที่ได้รับงานท าหรือประกอบอาชีพมีรายงานเฉพาะพ้ืนที่ตรัง 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของ
พ้ืนที่ตรัง  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าคะแนน  4.93  
คะแนน 

 จุดแข็ง  
- บัณฑิตน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 
- มีทักษะทางปัญญาและปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
- ควรเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
 ผลการประเมิน : มีค่าคะแนน  2.00  ระดับคุณภาพน้อย  
 จุดแข็ง 

- หลักสูตรสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

- การพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
 ผลการประเมิน : มีค่าคะแนน  2.22 ระดับคุณภาพปานกลาง 
 จุดแข็ง 

- มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

- ควรพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 



13 

 

 

 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมเติม 
- ควรจัดให้มีการทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเพ่ิมเติม 
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ผลการประเมิน : ค่าคะแนน  2.75 คะแนน  ระดับคุณภาพปานกลาง 
 จุดแข็ง 

-  
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

- ควรน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ผลการประเมิน : มีค่าคะแนน  3.00  คะแนน   ระดับคุณภาพปานกลาง  
 จุดแข็ง 

- มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

-  
จุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วน 
1.  ควรพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมเติม 
3.  ควรจัดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ.4 
4. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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