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                                บทสรุปสำหรับผูZบริหาร 

 

          ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ            
คณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ไดMดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับ
สูตรใหMเปOนไปตามเกณฑHมาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ใน 6 องคHประกอบ จำนวน 13  ตัวบ>งช้ี พบว>า ผลการบริหารจัดการหลักสูตรไดM
มาตรฐานและมีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย เท>ากับ 3.52 รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต>ละ
องคHประกอบ ดังน้ี 
     องคHประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  มผีลการบริหารจัดการหลักสูตร ไดMมาตรฐาน 

องคHประกอบที่ 2 บัณฑิต จำนวน 2 ตัวบ>งช้ี มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพดี  
     คะแนนเฉลี่ยเท>ากับ 3.52 
องคHประกอบที่ 3 นักศึกษา จำนวน 3 ตัวบ>งช้ี มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ยเท>ากับ 3 

     องคHประกอบที่ 4 อาจารยH จำนวน 3 ตัวบ>งช้ี มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพปานกลาง  
          คะแนนเฉลี่ยเท>ากับ 2.56 

     องคHประกอบที่ 5 หลักสูตร จำนวน 4 ตัวบ>งช้ี มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพดีมาก  
          คะแนนเฉลี่ยเท>ากับ 4.5 

องคHประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน จำนวน 1 ตัวบ>งช้ี มีผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพดี 
     คะแนนเฉลี่ยเท>ากับ 4  
จากการวิเคราะหHผลการประเมินตนเอง พบว>า หลักสูตรตMองมีการพัฒนาเร>งด>วนใน 4 ประเด็น คือ 

 1. การนำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานใหMเปOนรูปธรรม   
      2. การจัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาใหMมีความรูMและทักษะในวิชาชีพดMานการเปOนผูMนำในศาสตรHการ
ท>องเที่ยวและนันทนาการสามารถนำไปประยุกตHใชMในการประกอบอาชีพ ซึ่งหลักสูตรเนMนในการพัฒนา
อย>างต>อเน่ือง 3 กลุ>มหลักคือ กลุ>มทักษะวิชาชีพ กลุ>มทักษะสาระสนเทศและเทคโนโลยี กลุ>มวิชา
ภาษาต>างประเทศ 
 3. การพัฒนาอาจารยHดMานการสอนและการวิจัยใหMสอดคลMองกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสนับสนุนใหM
การจัดการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0   
 4. การจัดใหMมีการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการวิจัยในหลากหลายวิชา
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                                      สRวนนำ 
 

ขZอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 

 

1. ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรHบัณฑิต สาขาการท>องเที่ยวและนันทนาการ 
2. ชื่อปริญญาและวิชาเอก ศศ.บ. การท>องเที่ยวและนันทนาการ 
3. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงคVของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคV 

3.1 ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรHบัณฑิต สาขาการท>องเที่ยวและนันทนาการ  เปOนหลักสูตรที่มุ>งเนMนผลิต
บัณฑิตทางดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการ ที่มีความรูMความสามารถและทักษะดMานการท>องเที่ยวและ
นันทนาการ มีเจตคติ คุณธรรมและจรรณยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ สามารถนำความรูMไปประกอบวิชาชีพ
ใหMเปOนประโยชนHต>อสังคมไดM 
3.2 ความสำคัญ 

3.2.1 พัฒนาผูMเรียนใหMเปOนผูMมีคุณลักษณะและสมรรถนะในวิชาชีพการท>องเที่ยวและนันทนาการตรง
ตามความตMองการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท>องเที่ยวของประเทศไทย 
3.2.2 พัฒนาผูMเรียนสาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการใหMมีความสามารถในการแข>งขันใน
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะอย>างย่ิงในภูมิภาคอาเซียนและกลุ>มประเทศต>างๆ  
3.2.3 ส>งเสริมใหMเกิดเครือข>ายความร>วมมือระหว>างสถาบันการศึกษา หน>วยงานภาครัฐ หน>วยงาน
ภาคเอกชนและชุมชน การบริการวิชาการและการวิจัย    

3.3 วัตถุประสงคV 

3.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหMมีความรูMความสามารถในสาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการไป
ประยุกตHใชMในการประกอบอาชีพอย>างมีประสิทธิภาพ 
3.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหMมีเจตคติ มีจรรยาบรรณที่ดี มีความรับผิดชอบต>อสังคม และสามารถ
ดำเนินการดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการไดMอย>างมีประสิทธิภาพ 
3.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหMมีทักษะในการวางแผน การจัดการ การวิเคราะหHประมวลสถานการณH
และวิจารญาณ รวมทั้งใชMเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรHในการตัดสินปeญหาไดMอย>างเหมาะสม 
3.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหMมีจิตสาธารณะ สามารถทำงานร>วมกับคนอื่นและพัฒนาตนเองไดM       
อย>างเหมาะสม 
3.3.5 เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตใหM มี การใชM เท คโน โล ยีส ารสนเทศการใชMภ าษาที่ ดี และการใชM
ภาษาต>างประเทศอย>างนMอยหน่ึงภาษารวมทั้งสื่อสารขMามวัฒนธรรมไดMอย>างเหมาะสม 
3.3.6 เพื่อใหMบัณฑิตสามารถนำความรูMไปใชMเปOนแนวทางในระดับสูงข้ึนต>อไป 

4. ระบบการจัดการศึกษาคือ ทวิภาค 
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5. คุณสมบัติของผูZเขZาศึกษาตRอ 

5.1 สำเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท>า 
5.2 ไม>เปOนโรคติดต>อรMายแรงหรือมีความผิดปกติทีเ่ปOนอุปสรรคต>อการศึกษา 
5.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบัน 

6.  แผนการรับนักศึกษาและผูZสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป> (ตาม มคอ. 2) 

ช้ันป> 
จำนวนนักศึกษา แตRละป>การศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 60 60 60 60 60 
2 - 60 60 60 60 
3 - - 60 60 60 
4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

บัณฑิตที่คาดวRาจะสำเร็จการศึกษา - - - 60 60 
 

7.  หลักสูตรและโครงสรZางหลักสูตร 

7.1 จำนวนหนRวยกิตรวมตลอดหลักสูตร155 ระยะเวลาการศึกษา 4 ป> 

7.2 โครงสรZางหลักสูตร 

   สาขาวิชา การทRองเท่ียวและนันทนาการ 

หมวดวิชา จำนวนหนRวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1.1  กลุ>มวิชาภาษา 
    1.2  กลุ>มวิชามนุษยศาสตรH 
    1.3  กลุ>มวิชาสังคมศาสตรH  
    1.4  กลุ>มวิชาคณิตศาสตรH วิทยาศาสตรH 
          และเทคโนโลยี   

ไมRนZอยกวRา      30   หนRวยกิต 

ไม>นMอยกว>า      10   หน>วยกิต 
ไม>นMอยกว>า       6   หน>วยกิต 
ไม>นMอยกว>า       6   หน>วยกิต 
ไม>นMอยกว>า       8   หน>วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดZาน 

    2.1 กลุRมพ้ืนฐานวิชาชีพ      
    2.2 กลุRมวิชาเฉพาะดZาน  
         2.2.1 วิชาบังคับ 
         2.2.2 วิชาเลอืก 
   2.3 กลุRมฝvกประสบการณVวิชาชีพ 

ไมRนZอยกวRา          119    หนRวยกิต 

ไมRนZอยกวRา      30    หนRวยกิต  

กำหนดใหMเรียน        82   หน>วยกิต 
ไม>นMอยกว>า      60    หน>วยกิต 
กำหนดใหMเรียน        22   หน>วยกิต 
ไม>นMอยกว>า        7    หน>วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมRนZอยกวRา        6   หนRวยกิต 

รวม ไมRนZอยกวRา          155   หนRวยกิต 

 

8. รูปแบบของหลักสูตร 

 8.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป% 
 



 3 
8.2 ภาษาท่ีใชZ 

ภาษาไทย 
8.3 การเขZารับการศึกษา 

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต>างประเทศทีส่ามารถใชMภาษาไทยไดMเปOนอย>างดี 
8.4 ความรRวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปOนหลักสูตรของวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
8.5 การใหZปริญญาแกRผูZสำเร็จการศึกษา 

 ใหMปรญิญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ 
 

9. ผลการดำเนินงานตามขZอเสนอแนะของการประเมินในป>ท่ีผRานมา  

รายการ 
ขZอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินป>การศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ป>การศึกษา 2563 

องคHประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ห ลักสูตรควรวางแผน ในการ
แต> งตั้ งอ าจารยH ผูM รับ ผิด ชอบ
ห ลั ก สู ต ร แ ท น อ า จ า ร ยH
เกษียณอายุราชการ และยMาย
ขMาราชการ รวมถึงสนับสนุนใหMมี
การเผยแพร>ผลงานวิชาการของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่
จะแต>งตั้งใหม> เพื่อใหMมีคุณสมบัติ
เปO น ต า ม เก ณ ฑH ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

ห ลั ก สู ต ร ไดM ด ำ เ นิน การ จั ด การกรอ บ
อัต ร าก ำ ลั ง เพื่ อ ร อ งรั บ อาจาร ยH ที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ ซ่ึงไดMอาจารยH ใหม>
จำนวน 3  ท> าน และ  มีอาจารยH 1  ที่ มี
ผลงานวิจัยที่ไดMรับการเผยแพร> มีคุณสมบัติ
เปOนไปตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 เพื่อเปOนอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 

องคHประกอบที่ 2 บัณฑิต หลักสูตรควรรักษามาตรฐานการ
ด ำ เ นิ น ง า น  น ำ ขM อ มู ล ไ ป
ประชาสัมพันธHห ลักสูตร และ
จัดทำฐานขMอมูลเก่ียวกับสถาน
ประกอบการ เพื่ อประ โยชนH
สำหรับบัณฑิตรุ>นถัดไป 

หลักสูตรมีการทำรายงานผลการฝjกประสบ
การณืวิชาชีพ มีขMอมูลสถานประกอบการ
ชัดเจน และจัดการประชาสัมพันธHหลักสูตร
ผ>านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึง
ประกอบดMวยนายกสมาคมมัคคุเทศกH นายก
สมาคมโรงแรม ประธานชมรมโรงแรมกระบี่  
ประธานชุมชนบMานถ้ำเส้ือ อ.อ>าวลึก  จ.
กระบี่ 

องคHประกอบที่ 3 นักศึกษา 1 .ห ลั ก สู ต รค วรนำเสน อเ ชิ ง
นโยบายในประเด็นกระบวนการ
รับนักศึกษาต>อผูMบริหารระดับ
คณะ วิทยาเขตเพื่อกำหนดทิศ
ทางการแกMไขปeญหาร>วมกัน 
2.หลักสูตรควรวางแผนการจัด
กิจกรรมทักษะการเรียนรูMของ
นั กศึ กษา โด ย ใหM ครอบค ลุม
ศต วรรษ ที่ 2 1  รวมทั้ ง มี ก า ร
กำหนดเปkาหมายของกิจกรรมทั้ง

หลักสูตรไดMนำเสนอเรื่องแนวทางการรับ
นักศึกษาเพื่อหาขMอสรุปในที่ประชุมคณะ 
และกำหนดเปkาหมายอย>างชัดเจนในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูMของ
นักศึกษา โดยครอบคลุมถึงศตวรรษที่21 
รวมทั้งกำหนดเปkาหมายในแต>ละช้ันป% 
ช้ันป%1 เปkาหมายในดMานคุณธรรมจริยธรรม 
ช้ันป%2 ดMานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรม 
ช้ันป%3 ทักษะดMานนันทนาการ 
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เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ช้ันป%4 ทักษธดMานการท>องเที่ยว 
และในทุกช้ันป% มีเปkาหมายใหM นักศึกษามี
ทักษะภาษาต>างประเทศ (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) 

องคHประกอบที่ 4 อาจารยH 1.ควรนำระบบกลไกไป สู>การ
ปฏิบัติ โดยมอบหมายบทบาท
หนM าที่ ค วาม รับ ผิ ด ชอบ ขอ ง
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรแต>
ละท> าน ใหM ชัด เจน  และสรMาง
จิ ต ส ำ นึ ก ใ หM แ ก> อ า จ า ร ยH
ผูM รั บ ผิดชอบห ลักสูต รในการ
ปฏิบัติ งานตามบทบาทหนMาที่
อย>างเขMมแข็ง 
2.จัดทำแผนการพัฒนาอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรอย>างเปOน
รูปธรรม เช>น การทำตำแหน>ง
ทางวิชาการ การจัดทำผลงาน
วิชาการ เปOนตMน 

ทางหลักสูตรไดMแบ>งหนMาที่ความรับผิดชอบ
ของอาจารยHประจำหลักสูตรอย>างชัดเจน 
ดังน้ี 
- นางสาวอุมาพร แต>งเกล้ียง  
  ตำแหน>งประธานหลักสูตรฯ  
  สาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการ 
- ผศ.ปวีณา อุทุมภา  
  รับผิดชอบงานหลักสูตร  
  การเรียนการสอน และงานวิชาการ 
- ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH และ 
  นายต>อสกุล  สกุลสิริชาติ  
  รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
- ผศ.ปeญญา   ศักดิ์แกMว  
  รับผิดชอบงานวิจัยและบริการ วิชการ  
- ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮี  
  อาจารยHที่ปรึกษาและงานพัฒนาทักษะ 
  ภาษาอังกฤษ 

องคHประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมิน
ผูMเรียน 

1.หลักสูตรควรจัดทำระบบการ
เซ็นตHรับและส>งเอกสาร
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3, 
มคอ.4) และรายงานผลการ
ดำเนินงาน (มค.5, มคอ.6) และ
ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกตMองในดMานคุณภาพ 
มคอ. 
2.หลักสูตรตMองมีการวางแผน 
กำหนดเปkาหมายทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และกำกับ
ติดตามการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย การ
บริการวิชาการแก>ชุมชน และ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหM
ชัดเจน โดยใหMปรากฏอยู>ใน มคอ.
3 และมคอ.5 

1.หลักสูตรมีการจัดทำระบบการรับส>ง
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4) และ
รายงานผลการดำเนินงาน (มค.5, มคอ.6) 
และอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบ
ความถูกตMองในดMานคุณภาพ มคอ. 
 
2.หลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาที่ มีการ  
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
การบริการวิชาการแก>ชุมชน และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหM ชัด เจน โดยใหM
ปรากฏอยู>ใน มคอ.3 และมคอ.5 
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องคHประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูM 

1.ควรนำระบบกลไกไปสู>การ
ปฏิบัติ และวางแผนเพื่อจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูMที่เหมาะสม
กับหลักสูตรและเพียงพอต>อ
นักศึกษา 
2.ควรประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยHและนักศึกษาเก่ียวกับส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูM เพื่อนำผล
มาปรับปรุงในรอบป%การศึกษา
ถัดไป 

หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูMที่เหมาะสมกับหลักสูตร
และเพียงพอต>อนักศึกษา ซ่ึงในป% น้ีมีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารยHและ
นักศึกษาเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูM
เพื่อมาประกอบการพิจารณาในการทำแผน
เพื่อจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูMอีกดMวย 

 

10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

 

องคVประกอบ

ในการประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบRงช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การพิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวขZอง 

ประเภทตัว

บRงช้ี 

ลักษณะ 

การประเมิน 

เปxาหมาย 

การ

ดำเนินงาน 

1.การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑH
มาตรฐาน
หลักสูตรที่
กำหนดโดย 
สกอ. 

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑHมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 
2558 
ปริญญาตรี  เกณฑH 5 ขMอ 
บัณฑิตศึกษา  เกณฑH 10 ขMอ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

ระดับคุณภาพ 
(ผ>าน/ไม>ผ>าน) 

ผ>าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห>งชาติ 

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ  
(โดยผูMใชMบัณฑิต/ผูMมีส>วนไดMส>วนเสีย) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธH) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 

2.2 การไดMงาน
ทำหรือ
ผลงานวิจัยของ
ผูMสำเร็จ
การศึกษา 
 

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีไดMงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก
ที่ตีพิมพHหรือเผยแพร> 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธH) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 
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3. นักศึกษา 3.1 การรับ
นักศึกษา 

-การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพรMอมก>อนเขMา
ศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 

3.2 การส>งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

-การควบคุมการดูแล การใหM
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก>
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
-การควบคุมดูแล การคำปรึกษา
วิทยานิพนธHและการคMนควMาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
การเสริมทักษะการเรียนรูMใน
ศตวรรษที่ 21 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

5 คะแนน 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

-อัตราการคงอยู>ของนักศึกษา 
-อัตราการสำเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการขMอ
รMองเรียนของนักศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธH) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

5 คะแนน 

4. อาจารยH 4.1 การบรหิาร
และพัฒนา
อาจารยH 

-การรับและแต>งตั้งอาจารยHประจำ
หลักสูตร 
-การบริหารอาจารยH 
-การส>งเสริมและพัฒนาอาจารยH 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 

4.2 คุณภาพ
อาจารยH 

-รMอยละของอาจารยHที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 (รMอยละ 20 ขึ้นไป เท>ากับ 5 
คะแนน) 
-รMอยละอาจารยHที่มีตำแหน>งทาง
วิชาการ 
(รMอยละ 60 ขั้นไป เท>ากับ 5 
คะแนน) 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยH 
(รMอยละ 20 ขึ้นไป เท>ากับ 5 
คะแนน) 
-จำนวนบทความของอาจารยHประจำ
หลักสูตรปริญญาเอกที่อMางอิงใน
ฐานขMอมูล TCI และ scopus ต>อ
จำนวนอาจารยHประจำหลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
(ปeจจัยนำเขMา) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 
-รMอยละ ป.เอก 
............. 
-รMอยละ 
ตำแหน>งทาง
วิชาการ ........... 
รMอยละผลงาน
ทางวิชาการ....... 

5 คะแนน 
- รMอยละ ป.
เอก 5 
-รMอยละ 
ตำแหน>งทาง
วิชาการ 5 
- รMอยละ
ผลงานทาง
วิชาการ 5 
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 4.3 ผลที่เกิด
ขึ้นกับอาจารยH 

-อัตราการคงอยู>ของอาจารยH 
-ความพึงพอใจของอาจารยH 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธH) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผูMเรียน 

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ขMอมูลที่ใชMในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงคHของหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสูตรใหMทันสมัย
ตามความกMาวหนMาของศาสตรHสาขา
น้ัน ๆ 
-การพิจารณาอนุมัติหัวขMอ
วิทยานิพนธHและการคMนควMาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

5 คะแนน 

5.2 การวาง
ระบบผูMสอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-การพิจารณากำหนดผูMสอน 
-การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- การแต>งตั้งอาจารยHที่ปรึกษา
วิทยานิพนธHและการคMนควMาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-การกำกับกระบวนการเรียนการ
สอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝjก
ปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
-การบูรณาการพันธกิจต>าง ๆกับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
-การช>วยเหลือ กำกับ ติดตาม ใน
การทำวิทยานิพนธHและการคMนควMา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

5 คะแนน 

5.3 การ
ประเมินผูMเรียน 

-การประเมินผลการเรียนรูMตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
-การตรวจสอบผลการเรียนรูMของ
นักศึกษา 
-การกำกับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7) 
-การประเมินวิทยานิพนธHและการ
คMนควMาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

5 คะแนน 



 8 
องคVประกอบ

ในการประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบRงช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การพิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวขZอง 

ประเภทตัว

บRงช้ี 

ลักษณะ 

การประเมิน 

เปxาหมาย 

การ

ดำเนินงาน 

 5.4 ผลการ
พิจารณา
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห>งชาติ 

ผลการพิจารณาตามตัวบ>งช้ีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ 
(รMอยละ 100 เท>ากับ 5 คะแนน) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธH) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

รMอยละ...... 

5 คะแนน 

6.ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูM 

6.1 ส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูM 

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส>วนร>วมของ
อาจารยHประจำหลักสูตรเพื่อใหMมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูM 
-จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูMที่
เพียงพอและเหมาะสมต>อการจัดการ
เรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยHต>อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูM 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณH 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 
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หมวดที่ 1 ขZอมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25632631101269 

อาจารยVผูZรับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก) 
มคอ 2  

(ป>การศึกษา 2563) 

ป>การศึกษาท่ีรับประเมิน  

( ป>การศึกษา 2563)  

หมายเหตุ 

*1 นางสาวอุมาพร แต>งเกลี้ยง 
 

*1 นางสาวอุมาพร แต>งเกลี้ยง 
เขMาเมื่อ 19 เมษายน 2556 

 

2  ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH 
 

2  ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH 
เขMาเมื่อ 19 เมษายน 2556 

 

3  ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
 

3  ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
เขMาเมื่อ 19 เมษายน 2556 

 

4  ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
 

4  ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
เขMาเมื่อ 1 สิงหาคม 2560 

 

5  ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี
 

5  ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี
เขMาเมื่อ 1 สิงหาคม 2560 

 

6 นายต>อสกุล สกุลสิริชาติ 
 

6 นายต>อสกุล สกุลสิริชาติ 
เขMาเมื่อ 14 สิงหาคม 2562 

 

 

หมายเหตุ :   1. ช>อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรของป%การศึกษา 2563 ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
                    จาก มคอ.2 ฉบับที่ไดMรับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก  

    2. ช>องป%การศึกษาที่รับประเมิน หมายถึง อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรตามคำส่ังแต>งตั้งของวิทยาเขต 
       ก>อนวันส้ินสุดป%การศึกษาที่รับการประเมิน  

 
อาจารยVประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3 ภาคผนวก) 

1.   อาจารยHอุมาพร แต>งเกลี้ยง 
2.   ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH 
3.   ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
4.   ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
5.   ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี
6.   อาจารยHต>อสกลุ สกลุสริิชาติ 
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องค=ประกอบที่ 1การกำกับมาตรฐาน 

 

 อาจารยVผูZสอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4 ภาคผนวก) 

1.  ผศ.วิเชียร โบบทอง     
2.  ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธุH    
3.  ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว    
4.  ผศ.ปวีณา อุทุมภา    
5.  ผศ.สารภี ไตรยวงศH    
6.  ผศ.จุฑารัตนH  ฤทธ์ิเน่ือง    
7.  ผศ.เกษม ช>างสน่ัน    
8.  ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทรH     
9. ผศ.ปรัศนี  ช>วยการ ซอลิฮ ี

10. อาจารยHอุมาพร  แต>งเกลี้ยง 
11. อาจารยHต>อสกุล สกุลสริิชาติ 

12. อาจารยHกษิเดชด์ิ ตรีทอง 
13. อาจารยHปáยธิดา ปาลรังส ี

14. อาจารยHวราลี  มันเล็ก 
15. อาจารยH.ศิรินภา ณ ศรีสุข 
 
อาจารยVผูZสอน ภายนอกหลักสูตร (ถZามี) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-5 ภาคผนวก)  

1.  อาจารยH ดร.ศิรนิภา จิตตHอารียH  
2.  อาจารยHกมลวรร พุดแกMว 
3. อาจารยHปุณณวัช ปeàนจาด 
4. อาจารยHเฉลิมวิชญH กุลศิร ิ
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติ วิทยาเขตกระบี ่
 
 
 
การกำกบัใหMเปOนไปตามมาตรฐาน   

เกณฑHการประเมิน คุณลักษณะ 
1.จำนวนอาจารยH
ผูMรบัผิดชอบหลกัสูตร 

-ไม>นMอยกว>า 6 คน และ 
-เปOนอาจารยHผูMรับผิดชอบหลกัสูตรเกินกว>า 1 หลักสูตรไม>ไดM และ 
-ประจำหลกัสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรมจีำนวน 6  คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาป%การศึกษา 2563
ประกอบดMวย (KB-ART- bTR-1-1.1-1-1) 
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ลำดับที ่ ช่ือ-สกลุ วัน เดือน ป<ที่เป=นอาจารย@ผูCรับผิดชอบหลักสูตร 

1 นางสาวอุมาพร แต>งเกลี้ยง คำสั่งแต>งต้ังที่ 028/2562 
2 ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH 
3 ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
4 ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
5 ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี
6 นายต>อสกลุ สกลุสริิชาติ 

 

2.คุณสมบัติอาจารยH
ผูMรบัผิดชอบหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท>าหรือดำรงตำแหน>งทางวิชาการไม>ต่ำกว>า
ผูMช>วยศาสตราจารยH ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธHกบัสาขาวิชาที่เปáดสอน 
-มผีลงานทางวิชาการอย>างนMอย1 รายการในรอบ 5 ป%ยMอนหลัง 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรมจีำนวน 6 คน มีคุณสมบัติดังน้ี 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ ตำแหนJงทาง

วิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ@

เผยแพรJ/ป<พ.ศ. 
1 นางสาวอุมาพร แต>ง

เกล้ียง 
ปริญญาโท อาจารยH 1.The Current Situation, 

Problems and Needs for 
Sustainable Tourism 
Management in the Krabi 
Province, Thailand 
7th Institute of Physical 
Education International 
Conference 2017 
2. Antecedent Of Expectation 
For Student Internship In 
Recreation And Tourism 
Program, Institute Of Physical 
Education, Southern Group 
7th Institute of Physical 
Education International 
Conference 2017 

2 ผศ.สลักเกียรติ ชุมพร
พันธH 

ปริญญาโท ผูMช>วย
ศาสตราจารยH 

The Current Situation, Problems 
and Needs for Sustainable 
Tourism Management in the 
Krabi Province, Thailand 
 7th Institute of Physical 
Education International 
Conference 2017 
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ลำดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ ตำแหนJงทาง

วิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ@

เผยแพรJ/ป<พ.ศ. 
3 ผศ.ปeญญา   ศักดิ์แกMว ปริญญาโท ผูMช>วย

ศาสตราจารยH 
The Management of Health 
Tourism: A case study of Salty 
Hot Springs in Amphur Klong 
Thom, Krabi 
7thInstitute of Physical Education 
International Conference 2017 

4 ผศ.ปวีณา อุทุมภา ปริญญาโท ผูMช>วย
ศาสตราจารยH 

The Management of Health 
Tourism: A case study of Salty 
Hot Springs in Amphur Klong 
Thom, Krabi 
7thInstitute of Physical Education 
International Conference 2017 

5 ผศ.ปรัศนี ช>วยการ 
ซอลิฮี 

ปริญญาโท ผูMช>วย
ศาสตราจารยH 

The Current Situation, Problems 
and Needs for Sustainable 
Tourism Management in the 
Krabi Province, Thailand 
7thInstitute of Physical Education 
International Conference 2017 

6 นายต>อสกุล    สกุล
สิริชาติ 

ปริญญาโท อาจารยH Brand Marketing Strategies of 
Chonburi Football Club. 
7th Institute of Physical Education 
International Conference 2017 
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เกณฑHการประเมิน คุณลักษณะ 
3.คุณสมบัติอาจารยH
ประจำหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท>า หรือดำรงตำแหน>งทางวิชาการไม>ต่ำ
กว>าผูMช>วยศาสตราจารยH ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธHกบัสาขาวิชาที่เปáดสอน 
-มผีลงานทางวิชาการอย>างนMอย 1 รายการในรอบ 5 ป%ยMอนหลงั 
-ไม>จำกัดจำนวนและประจำไดMมากกว>า 1 หลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

  อาจารยHประจำหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 6 คน มีคุณลกัษณะต>อไปน้ี 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ ตำแหนJง

ทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ@
เผยแพรJ/ป< พ.ศ. 

 
1 นางสาวอุมาพร  

แต>งเกล้ียง 
ปริญญาโท อาจารยH 1.The Current Situation, Problems 

and Needs for Sustainable 
Tourism Management in the Krabi 
Province, Thailand 
7th Institute of Physical Education 
International Conference 2017 
2. Antecedent Of Expectation For 
Student Internship In Recreation 
And Tourism Program, Institute Of 
Physical Education, Southern 
Group 
7th Institute of Physical Education 
International Conference 2017 
 

2 ผศ.สลักเกียรต ิ 
ชุมพรพันธH 

ปริญญาโท ผูMช>วย
ศาสตราจารยH 

The Current Situation, Problems 
and Needs for Sustainable 
Tourism Management in the Krabi 
Province, Thailand 
7th Institute of Physical Education 
International Conference 2017 
 

3 ผศ.ปeญญา  ศักดิ์แกMว ปริญญาโท ผูMช>วย
ศาสตราจารยH 

The Management of Health 
Tourism: A case study of Salty Hot 
Springs in Amphur Klong Thom, 
Krabi7thInstitute of Physical 
Education International 
Conference 2017 
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ลำดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ ตำแหนJง

ทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ@
เผยแพรJ/ป<พ.ศ. 

4 ผศ.ปวีณา อุทุมภา ปริญญาโท ผูMช>วย
ศาสตราจารยH 

The Management of Health Tourism: 
A case study of Salty Hot Springs in 
Amphur Klong Thom, Krabi 
7thInstitute of Physical Education 
International Conference 2017 

5 ผศ.ปรัศนี ช>วยการ 
ซอลิฮี 

ปริญญาโท ผูMช>วย
ศาสตราจารยH 

The Current Situation, Problems 
and Needs for Sustainable 
Tourism Management in the Krabi 
Province, Thailand 
7thInstitute of Physical Education 
International Conference 2017 

6 นายต>อสกุล     
สกุลสิริชาต ิ

ปริญญาโท อาจารยH Brand Marketing Strategies of 
Chonburi Football Club. 
7th Institute of Physical Education 
International Conference 2017 

 

4. คุณสมบัติอาจารยH
ผูMสอน 

*อาจารยVประจำ 

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท>า หรือดำรงตำแหน>งทางวิชาการไม>ต่ำ
กว>าผูMช>วยศาสตราจารยH ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสมัพันธHกบัสาขาวิชาที่เปáดสอน 
-หากเปOนอาจารยHผูMสอนก>อนเกณฑHน้ีประกาศใชM อนุโลมคุณวุฒิปรญิญาตรีไดM 
*อาจารยVพิเศษ 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท>า และ 
-มีประสบการณHทำงานที่เกี่ยวขMองกับวิชาทีส่อนไม>นMอยกว>า 6 ป% 
-ทั้งน้ีมีช่ัวโมงสองไม>เกิดรMอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยHประจำเปOน
ผูMรบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 

ผลการดำเนินงาน 

   อาจารยHประจำทีเ่ปOนอาจารยHผูMสอนในหลักสูตรมี จำนวนทัง้หมด 15 คน มีคุณลักษณะต>อไปน้ี 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ ตำแหนJงทางวิชาการ 
1 ผศ.วิเชียร โบบทอง บธ.ม. การตลาด ผูMช>วยศาสตราจารยH 
2 ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธุH กศ.ม. พลศึกษา ผูMช>วยศาสตราจารยH 
3 ผศ.ปeญญา  ศักดิ์แกMว ศษ.ม. บริหารการศึกษา ผูMช>วยศาสตราจารยH 
4 ผศ.สารภี ไตรยวงศH บธ.ม. บริหารธุรกิจ ผูMช>วยศาสตราจารยH 
5 ผศ.ปวีณา อุทุมภา บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

บธ.ม. การจัดการอุตหกรรมการ
ท>องเที่ยวและบริการ 

ผูMช>วยศาสตราจารยH 
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ลำดับที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ ตำแหนJงทางวิชาการ 
6 ผศ.จุฑารัตนH  ฤทธ์ิเน่ือง นศ.ม. นิเทศศาสตรH ผูMช>วยศาสตราจารยH 
7 ผศ.เกษม  ช>างสน่ัน ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

วิชาการและงานอาชีพ 
ผูMช>วยศาสตราจารยH 

8 ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮี ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเปOนภาษา
นานาชาติ 

ผูMช>วยศาสตราจารยH 

9 อ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทรH Ph.D. การพัฒนาการบริหาร 
(บริหารธุรกิจ-การจัดการ) 

อาจารยH 

10 อาจารยHอุมาพร  แต>งเกล้ียง บธ.ม. บริหารการท>องเที่ยว 
บธ.ม. บริหารธุรกิจการโรงแรม
นานาชาติ 

อาจารยH 

11 อาจารยHต>อสกุล สกุลสิริชาติ วท.ม.การจัดการนันทนาการ อาจารยH 
12 อาจารยHกษิเดชดิ์ ตรีทอง วท.ม.การจัดการนันทนาการและ

การท>องเที่ยว 
อาจารยH 

13 อาจารยHปáยธิดา ปาลรังษี วท.ม.การจัดการนันทนาการและ
การท>องเที่ยว 

อาจารยH 

14 อาจารยHวราลี มันเล็ก ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาการและงานอาชีพ 

อาจารยH 

15 อาจารยHศิรินภา ณ ศรีสุข ศศ.ม.ภาษาไทย อาจารยH 
         
  อาจารยHพิเศษที่เปOนผูMสอนในหลกัสูตรมี จำนวน 4 คน มีคุณลักษณะต>อไปน้ี 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ประสบการการทำงานที่
เก่ียวขMองกับวิชาที่สอน 

1 อาจารยHกมลวรร พุด
แกMว 

วท.ม.วิทยาศาสตรHการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรH 

2560-ปeจจุบัน 

2 อาจารยHปุณณวัช ปeàน
จาด 

วท.ม.ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม> 2562-ปeจจุบัน 

3 อาจารยHเฉลิมวิชญH 
กุลศิร ิ

วท.ม.คณิตศาสตรHศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2562-ปeจจุบัน 

4. อาจารยHดร.ศิรินภา 
จิตตHอารียH 

ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟkา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม> 

2562-ปeจจุบัน 

 

10.การปรับปรงุ
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

-ตMองไม>เกิน 5 ป% ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย>างนMอยทุก ๆ 5 ป% 

ผลการดำเนินงาน 

    หลักสูตรศิลปศาสตรHบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ เปOนหลักสูตร ฉบบัปรับปรงุ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรงุมาจากหลักสูตร ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2560 จึงยังไม>ถึงรอบการปรับปรงุ 
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รายการเอกสารอZางอิง  

รหัสเอกสารอZางอิง ชื่อเอกสารอZางอิง 

KB-ART- bTR-1-1.1-1-1 
 

1. คำส่ังแต>งตั้งอาจารยHประจำหลักสูตร 028/2562 
 

 
หมายเหตุ : รายการเอกสารอ้างอิงให้พิจารณานาํเสนอเฉพาะเอกสารที6สําคัญ ๆในการยืนยันผลการดาํเนินงานใน 
              แต่ละข้อ และพิมพ์หมายเลขเอกสารอ้างอิงแทรกท้ายข้อความที6แสดงถึงผลการดาํเนินงาน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

 

 

 
  องคVประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 
ตัวบRงช้ี 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหRงชาติ 

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ป>การศึกษา 2561 (นับรวมนักศึกษาตกคZาง) 

 

ลำดับท่ี ขZอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบRงชี ้ คRาเฉลีย่ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 4.60 
 ดMานคุณธรรมจริยธรรม 4.80 
 ดMานความรูM 4.55 
 ดMานทักษะทางปeญญา 4.63 
 ดMานทักษะความสัมพันธHระหว>างบุคคล 4.58 

 
ดMานทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.43 
ดMานทักษะการจัดการเรียนรูM (สำหรับคณะศึกษาศาสตรH) - 

2 บัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษาทั้งหมด (คน)� 36 
3 จำนวนบัณฑิตที่ไดMรับการประเมินทั้งหมด (คน)� 13 

4 
รMอยละของจำนวนบัณฑิตที่รบัการประเมินจากผูMใชMบัณฑิตของจำนวนบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา (อย>างนMอยรMอยละ 20 ของผูMสำเรจ็การศึกษา)(�/�)*100 

36.11 

หมายเหตุ :- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมJครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตCองประเมินตัวบJงชี้ 2.1 ดCวย แมCวJา หลักสูตรนั้นจะยังไมJครบรอบปรับปรุง
ก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผJานมาใชCประกอบการประเมิน 
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมJตCองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต 
(ที่มา:คูJมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ@คร้ังที่ 3 สิงหาคม 2560) 

 
รายการเอกสารอZางอิง 

ลำดับที ่ ช่ือเอกสารอMางอิง 
KB-ART- bTR-2-2.1-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ 
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ตัวบRงชี้ท่ี 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป> 

สำเร็จการศึกษา ป>การศึกษา 2561 (นับรวมนักศึกษาตกคZาง) 

ขZอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รZอยละ 

1.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีทีส่ำเร็จทั้งหมด� 36 100 
2.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ
ภายใน 1 ป% หลังสำเร็จการศึกษา � 

36 100 

2.1จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดMงานทำภายใน 1 ป% หลงัสำเรจ็
การศึกษา (ไม>นับรวมผูMที่ประกอบอาชีพอสิระ) � 

13 36.11 

2.2 จำนวนบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ประกอบอาชีพอสิระ� 4 11.11 
2.3 จำนวนผูMสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่มีงานทำก>อนเขMา
ศึกษาและไม>มีการเปลี่ยนงาน � 

0 0 

2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ศึกษาต>อระดับบัณฑิตศึกษา� 0 0 
2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่อปุสมบท� 0 0 
2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่เกณฑHทหาร� 1 2.78 
2.7 จำนวนบัณฑิตที่ไม>มีงานทำ � 18 50.00 
3. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนนเปOน
ตัวหาร (� - (�+�+�+�)) = A 

35  

4.จำนวนบัณฑิตที่ไดMงานทำภายในเวลา 1 ป%  (�+�) =B 17 47.22 
4. รMอยละของบัณฑิตทีง่านทำภายในเวลา 1 ป% (B/A)*100 = C  48.57 

ผลการประเมิน (คะแนน) 
(C*5)/100 

2.43 

 

รายการเอกสารอZางอิง 

ลำดับที ่ ช่ือเอกสารอMางอิง 
KB-ART- bTR-2-2.2-1-1 รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป% 

 

การวิเคราะหVผลท่ีไดZ 

การวิเคราะหHผลที่ไดM พบว>า  บัณฑิตมีงานทำรMอยละ 47.22 โดยแยกเปOนจำนวนบัณฑิตที่ไดMงานทำหลัง
สำเร็จการศึกษา (ไม>นับรวมผูMประกอบอาชีพอิสระ) รMอยละ 36.11 สถานการณH COVID-19 ในระลอกต>าง ๆ      
ที่ผ>านมาจนถึงปeจจุบันส>งผลกระทบที่ย่ิงใหญ>มากสำหรับอุตสาหกรรมการท>องเที่ยว นอกจากน้ีมาตรการต>าง ๆ 
ที่ออกมาเพื่อปkองกนัการแพร>ระบาด COVID-19 ยังส>งผลกระทบต>อการดำเนินงานของหลายธุรกิจ จนทำใหMตMอง
มีการปáดกิจการลงทั้งแบบถาวรและแบบช่ัวคราว ส>งผลใหMมีพนักงานและลกูจMางจำนวนมากตMองตกอยู>ในสภาพผูM
ว>างงานเปOนจำนวนมาก รวมถึงนักศึกษาของคณะศิลปศาสตรH สาขาวิชาไดMรับผลกระทบโดยตรง จาก
สถานการณHการดังกล>าว 
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องคVประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 

ตัวบRงชี้ ผลการดำเนินงาน 

การรบันักศึกษา 
(ตัวบ>งช้ี 3.1) 

1.การรับนักศึกษา  

     l ระบบและกลไก 

           ในป%การศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ไดMทำการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของหลกัสตูร โดยนำขMอมูลมาสรุปและประเมินผล
ที่เกิดข้ึนในป%การศึกษา 2562 มาปรับปรุงวางแผนการรับนักศึกษาเพื่อใหMไดMจำนวน
นักศึกษาเปOนไปตามแผนการรับนักศึกษาและผูMสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป%           
(ตาม มคอ.2) และจำนวนที่ตรงกับสัดส>วนของนักศึกษาต>ออาจารยHเปOนไปตามเกณฑH
มาตรฐาน สกอ. ที่กำหนดไวM1:25 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลศึกษาไดMใกลMชิดมากข้ึน 
และคณาจารยHในหลักสูตรมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไดMมากข้ึน  
(KB-ART- bTR-3-3.1-1-1) 
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

 ตามแผนรับนักศึกษา โดยผ>านความเห็นชอบจากกรรมการวิทยาเขตฯ  สู>ข้ันตอน
การประกาศรับสมัครนักศึกษา การสอบคัดเลือก ซึ่งในการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการ หลักสูตรฯ ไดMใชMกระบวนการ
รับนักศึกษาโดยการสอบแบบปรนัย โดยสอบความรูMทั่วไปในดMานภาษาไทย สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ และมีการสอบสัมภาษณHวัดความรูMดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการ 
เพื่อใหMสอดคลMองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติ ซึ่งโครงสรMางการสอบแบบ
ปรนัย และการสัมภาษณHมีหัวขMอ ดังต>อไปน้ี 

1.ความรูM ความเขMาใจพื้นฐานดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการ 
2.บุคลิกภาพ และการแต>งกาย 
3.ทัศนคติที่ดีต>อหลักสูตร /คณะฯ /มหาวิทยาลัยฯ และสังคม 
4.มีมนุษยสมัพันธH ไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี 
5.มจีิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต>อชุมชนและสังคม 

ภายหลังจากการสอบคัดเลือกจึงประกาศผลผูMผ>านการคัดเลือก และหากจำนวนผูMสมัครยัง
ไม>ครบตามแผนรับ หลักสูตรฯ จึงประสานกับคณะฯ และฝ¶ายวิชาการเพื่อรับสมัคร
นักศึกษาเพิ่มเติม โดยสรุปในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีนักศึกษารายงานตัวเพื่อเขMา
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563  จำนวน 37 คน ซึ่งไม>เปOนไปตามเปkาหมายที่วางไวM  
(KB-ART- bTR-3-3.2-1-5) 
l การประเมินกระบวนการ 

      คณะกรรมการหลักสูตร ไดMประชุมเพื่อประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาป%
การศึกษา 2563 พบว>ามีจำนวนผูMสนใจสมัครเขMาศึกษาต>อในคณะศิลปศาสตรHจำนวนนMอย
ประกอบกับแนวโนMมของผูMสมัครเขMาศึกษาต>อในระดับอุดมศึกษาในภาพรวมลดลง 
เน่ืองจากสถานการณHโรคระบาด Covid-19 และสภาพเศรษฐกิจ จึงมีผลกระทบกับ
จำนวนของผูMรายงานตัวเขMาศึกษาต>อในหลักสูตรฯ ที่ ไม>ตรงตามแผน และส>งผลต>อ          
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การดำเนินงานของหลกัสูตรในอนาคตอย>างหลีกเลี่ยงไม>ไดM 
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      ทางออกสำหรับการแกMไขปeญหาเรื่องการรับนักศึกษาไม>ตรงตามเปkาประสงคH             
ที่กำหนดไวM ในระยะสั้น คือ ตMองมีการใหMประชาสัมพันธHเชิงรุก โดยใชMช>องทางต>าง ๆ เช>น 
จัดทำแผ>นพับ, สื่อโซเชียล, เวปเพจสโมสรนักศึกษา, กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร, ลงพื้นที่
ประชาสัมพันธHหลักสูตรตามสถานศึกษาต>าง ๆ เพื่อเปOนการจูงใจและเชิญชวนใหMมีผูMเขMามา
ศึกษาเพิ่มข้ึน แต>ในระยะยาวควรมีการวางแผนยุทธศาสตรHอย>างจริงจังต>อไป  ทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 
2.การเตรียมความพรZอมกRอนเขZาศึกษา  

     l ระบบและกลไก 

    หลักสูตรมีระบบและกลไกในการเตรียมความพรMอมก>อนเขMาศึกษาของนักศึกษาใหม> 
โดยงานหลักสูตร อาจารยHที่ปรึกษา หัวหนMางานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ และวิทยาเขต 
ร>วมกันจัดกิจกรรมเตรียมความพรMอมก>อนเขMาศึกษาต>อใหMกับนักศึกษาที่เขMาใหม> เริ่มจากมี
การสำรวจขMอมูลพื้นฐานของนักศึกษาใหม> เช>น ความรูMพื้นฐานจากผลการสอบภาคทฤษฎี 
ทัศนคติและชีวิตความเปOนอยู> เปOนตMน จากน้ันนำขMอมูลของนักศึกษาเขMาประชุมเพื่อ
วางแผนร>วมกันจัดกิจกรรมเตรียมความพรMอมแก>นักศึกษาใหม>ใหMเหมาะสมกับหลักสูตร 
อีกทั้งยังนำผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพรMอมก>อนเขMาศึกษาในป%การศึกษา 2562 มา
เปOนขMอมูลสำหรับการเตรียมความพรMอมก>อนเขMาศึกษาในป%การศึกษา 2563 โดยคณะ
กรรมหลักสตูรไดMนำขMอเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมครั้งก>อนมาเปOนแนวทาง ประกอบกับ
ไดMเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรูMความเขMาใจทางดMานทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวขMองกับสาขา
การท>องเที่ยวและนันทนาการเพื่อใหMเกิดการปรับตัวและมีความพรMอมในการพัฒนาทักษะ
ที่จำเปOนต>อการประกอบอาชีพในอนาคต จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรMอมของนักศึกษาก>อนเขMาศึกษาต>อในสาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการ คณะ
ศิลปศาสตรHตามแผนปฏิบัติราชการประจำป%งบประมาณ 2563 ซึ่งแบ>งการดำเนินงานตาม
แผนเปOน 3 ดMาน ไดMแก> 

1.ดMานการเสริมสรMางทักษะและความรูMทางดMานการท>องเที่ยว  
2.ดMานการเสริมสรMางทักษะและความรูMทางดMานนันทนาการ  
3. ดMานการปรับตัวและการใชMชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการร>วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ¶ายต>าง ๆ และการ

ประเมินผลการดำเนินงาน โดยเนMนการมีส>วนร>วมของทุกภาคส>วนทั้งนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารยHในคณะศิลปศาสตรH 
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

      คณะกรรมการหลักสูตรฯไดMประชุมและมีมติดำเนินการใหMอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยHที่ปรึกษา หัวหนMางานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ ร>วมกันดำเนินการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรMอมของนักศึกษาก>อนเขMาศึกษาต>อในป%
การศึกษา 2563 ใหMแก>นักศึกษาซึ่งเปOนไปตามระบบและกลไก ดังน้ี 

1. นักศึกษาใหม>เขMารับการอบรมเตรียมความพรMอมทักษะทางดMานวิชาชีพการ 
ท>องเที่ยว โดยเชิญวิทยากรผูMมีความเช่ียวชาญทางดMานวิชาชีพการท>องเที่ยวมาถ>ายทอด
ความรูM ประสบการณH และสรMางแรงบันดาลใจใหMกับนักศึกษาในหัวขMอสถานการณHทางดMาน
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การท>องเที่ยว การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่สำคัญทางดMานการท>องเที่ยวและการ
พัฒนาตนเองทางดMานการเรียนจากรุ>นพี่ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพทางดMานการ
ท>องเที่ยว  

2. นักศึกษาใหม>เรียนรูMทักษะทางดMานนันทนาการ โดยการเขMาร>วมการจัด 
กิจกรรมนันทนาการในสถานประกอบการจริง ณ ไร>ปรีดา อำเภออ>าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่ง
เปOนสถานประกอบการที่มีช่ือเสียงและความเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ก>อใหMเกิดการเรียนรูMกระบวนการทำงานจริงในศาสตรHของสาขานันทนาการ อีกทั้งยังช>วย
ส>งเสริมและสรMางแรงบันดาลใจสู>การประกอบอาชีพในอนาคต 

3. ดMานการปรับตัวและการใชMชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรการท>องเที่ยวและ
นันทนาการยังมีการวางแผนและดำเนินการกิจกรรมสายรหัส โดยใหMนักศึกษารุ>นพี่ทำ
หนMาที่ดูแลนักศึกษาใหม>ตามสายรหัส เพื่อช>วยดูแล สนับสนุนและช้ีแนะแนวทางในเรื่อง
การเรียนและการปรับตัวต>อการใชMชีวิตการเปOนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและตลอด
หลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 4 ป% 
      ผลการดำเนินงานตลอดป%การศึกษา 2563 ที่ผ>านมาประสบความสำเร็จเปOนอย>างดี
ตามเปkาหมายที่ไดMวางไวM  ไดMรับความสนใจและความร>วมมือจากนักศึกษาและคณาจารยH 
เห็นไดMจากรายงานผลการดำเนินโครงการและกจิกรรมต>าง ๆ  
l การประเมินกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการ พบว>า เปOนไปตามระบบและกลไก มีการดำเนินการ
ตามแผนที่กำหนดไวM คือ ในเชิงคุณภาพ นักศึกษาใหม>ไดMรับความรูMในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ทั้งในดMานการดำเนินชีวิตและเชิงวิชาการ ส>วนในเชิงปริมาณ 
พบว>าจากนักศึกษาช้ันป%ที่ 1 ทัง้สิ้น 37 คน เขMาร>วมโครงการ 34 คน คิดเปOนรMอยละ 92 
บรรลเุปkาหมายที่วางไวM รMอยละ 90 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต>อกระบวนการรับ
นักศึกษา การส>งเสริมและพฒันานักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูM ในประเด็นความ
พึงพอใจเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมหรอืกระบวนการเตรียมความพรMอมใหMนักศึกษาก>อนเขMา
ศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจอยู>ในระดับดี (ค>าเฉลี่ย 4.08) 

นอกจากน้ียังพบว>า นักศึกษาทีเ่ขMาร>วมโครงการมีความรูM ความเขMาใจหลังการอบรม
ในดMานวิชาชีพของสาขา ซึ่งการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรMอมของนักศึกษาก>อนเขMาศึกษาประจำป%การศึกษา 2563 ทำใหMเกิดผลประโยชนHแก>
นักศึกษาในการเรียนวิชาพื้นฐานทางดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการ รวมถึงกิจกรรมใหM
ความรูMการบรรยายจากผูMเช่ียวชาญทางดMานสาขาอาชีพการท>องเที่ยวและนันทนาการ และ
การไดMรับประสบการณHโดยตรงจากการลงพื้นทีจ่รงิ  
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

     จากการดำเนินงานตามกระบวนการเตรียมความพรMอมก>อนเขMาศึกษา พบว>า มีการวาง
แผนการดำเนินงาน และมีการดำเนินงานตามแผน นอกจากน้ีจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว>า การจัดดำเนินงานโครงการในวันเปáดภาคเรียน 
ส>งผลต>อการจัดการเรียนการสอน ทำใหMนักศึกษามีช่ัวโมงการเรียนไม>ครบตามกำหนดไม>
ครบ 15 สัปดาหH   คณะกรรมการหลักสูตรจึงเห็นควรว>า ในป%การศึกษา 2564 ควรจัด
โครงการในช>วงก>อนเปáดภาคการศึกษา หรือระหว>างวันหยุดราชการเพื่อไม>ใหMเกิด
ผลกระทบต>อการจัดการเรียนการสอน และบรรลุวัตถุประสงคHในการจัดโครงการ 
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การส>งเสรมิและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ>งช้ี 3.2) 

1.การควบคุมการดูแลการใหMคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก>นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 
     l ระบบและกลไก 

     เปxาหมายเชิงปริมาณ 

        1. อาจารยHที่ปรึกษาใหMคำปรึกษาและแนะแนวแก>นักศึกษา โดยจัดตารางการเขMา
พบเพือ่ใหMคำปรกึษาและแนะแนวการใชMชีวิต อย>างนMอยสัปดาหHละ 1 ครั้ง 
        2.อาจารยHที่ปรกึษาจะตMองมีช>องทางการใหMคำปรึกษาและแนะแนวแก>นักศึกษา 
มากกว>า 2 ช>องทาง 

 เปxาหมายเชิงคณุภาพ 

 1. อัตราการคงอยู>ของนักศึกษา 
       ป%การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMนำระบบและกลไกในการใหMคำปรกึษาวิชาการและ
แนะแนวแก>นักศึกษา ที่ไดMกำหนดไวMมาใชM ดังน้ี 
    -เขMาพบอาจารยHทีป่รกึษา 
    -โทรศัพทH 
จากสัดส>วนของอาจารยHต>อนักศึกษา 1:11 ซึ่งอยู>ในเกณฑHมาตรฐาน สกอ. ที่กำหนดไวM 
1:25 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลนักศึกษาไดMใกลMชิดมากข้ึน ในป%การศึกษา 2563 
คณะกรรมการหลักสูตรจึงประชุมเพื่อติดตามทบทวนกระบวนการการรับคำปรึกษาของ
นักศึกษาป%การศึกษา 2562 มาเปOนแนวทางในการใชMในการปรับปรุงระบบการใหM
คำปรึกษาในป%การศึกษา 2563 โดยพบปeญหาว>า นักศึกษาไม>กลMาเขMาพบอาจารยHที่ปรึกษา 
ดMวยเหตุต>าง ๆส>งผลใหMเกิดช>องว>างในการใหMคำปรึกษาและแกMไขปeญหา  
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

คณะศิลปศาสตรHจึงไดMมกีารประชุม โดยมติกำหนดการควบคุมการดูแลการใหM
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก>นักศึกษาป% 2563 ดังน้ี 

1. จัดโครงการอาจารยHทีป่รกึษาตามแผนปฏิบัติราชการประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระหว>างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 เพื่อกำหนดบทบาทของอาจารยHที่ปรึกษา
และเปOนไปในทิศทางเดียวกันในการติดตามผลการใหMคำปรึกษาแก>นักศึกษาตลอดป%
การศึกษา 2563 (KB-ART- bTR-3-3.2-1-1) 

2. แต>งต้ังคำสั่งอาจารยHที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาประจำช้ันป%  
(KB-ART- bTR-3-3.2-1-2) ดังน้ี 
 

นักศึกษาช้ันป%ที่ 1/1 (รหสั 62) ผศ.สลักเกียรต์ิ ชุมพรพันธH 
อาจารยH ดร.กษิด์ิเดช ตรีทอง 

นักศึกษาช้ันป%ที่ 1/2 (รหสั 62) ผศ.สลักเกียรต์ิ ชุมพรพันธH 
อาจารยH ดร.กษิด์ิเดช ตรีทอง 

นักศึกษาช้ึนป%ที่ 2/1 (รหสั 61) อาจารยHอมุาพร แต>งเกลี้ยง 
อาจารยHวราลี มันเล็ก 

นักศึกษาช้ึนป%ที่ 2/2 (รหสั 61) ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
อาจารยHปáยธิดา ปาลรงัส ี
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นักศึกษาช้ันป%ที่ 3/1 (รหัส 62) ผศ.ปวีณา อุทุมภา  
นักศึกษาช้ันป%ที่ 3/2 (รหัส 62) ผศ.จุฑารัตนH ฤทธ์ิเน่ือง 

อาจารยHต>อสกลุ สกลุสริิชาติ  
นักศึกษาช้ันป%ที่ 4/1 (รหัส 63) ผศ.สารภี ไตรยวงศH 

อาจารยHเกษม ช>างสน่ัน 
นักศึกษาช้ันป%ที่ 4/2 (รหัส 63) ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี

อาจารยHศิรนิภา  ณ ศรีสุข 
 
3. กำหนดใหMอาจารยHทุกท>านจัดทำตารางการเขMาพบอาจารยHที่ปรึกษา (office 

hour) เปOนวันพุธช>วงบ>ายและแจMงใหMนักศึกษาทราบ พรMอมแจMงเบอรHโทรศัพทH และเพิ่ม
ช>องทางการติดต>อ เช>น ทางApplication Line Facebook Email ทำใหM นักศึกษา
สามารถขอคำปรึกษาไดMอย>างสะดวก รวดเร็ว และเขMาถึงไดMง>าย ช>วยลดช>องว>างระหว>าง
นักศึกษาและอาจารยH (KB-ART- bTR-3-3.2-1-3) 

4. จากเดิมป%การศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไดMมีการสรุปแผนการจดักิจกรรมเพื่อสรMาง
ความสัมพันธHระหว>างนักศึกษากับอาจารยHที่ปรึกษาและคณาจารยHในหลักสูตร เพื่อใหM
นักศึกษาเกิดความกลMาที่จะติดต>อ ปรึกษากับอาจารยHมากข้ึน ประกอบดMวยกิจกรรม ดังน้ี    
               - วันไหวMครู 
               - Sport Day 
               - Byenior 

โดยในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไดMปรับกิจกรรมเพื่อการจัดกิจกรรมกระชับ
และบรรลุวัตถุประสงคHมากย่ิงข้ึน (KB-ART- bTR-3-3.2-1-4) ดังน้ี 

1. โครงการแข>งขันกีฬาสานสัมพันธHนMองพี ่ระหว>างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 
2. กิจกรรมชมรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตรHจำนวน 4 ชมรมดังน้ี ชมรม

ศิลปะการแสดง ชมรมชาวค>าย ชมรมดนตรี และชมรมถ>ายภาพ 
3. กิจกรรมนMองเพิ่งมาพี่ขอลาก>อน (กิจกรรมรบันMองใหม>และปeจฉิมนิเทศของคณะ

ศิลปศาสตรH) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 
l การประเมินกระบวนการ 

     คณะศิลปศาสตรHประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมดูแลการใหM
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก>นักศึกษาป%การศึกษา 2563  พบว>าอาจารยHที่ปรึกษาใหM
คำปรึกษาและแนะแนวแก>นักศึกษามากกว>า 2 ครั้งต>อเดือน และมีช>องทางการใหM
คำปรึกษาและแนะแนวแก>นักศึกษามากกว>า 2 ช>องทาง ตามเปkาหมายเชิงปริมาณที่วางไวM 
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ตามที่สัดส>วนของอาจารยHต>อนักศึกษาอยู>ในเกณฑHมาตรฐาน สกอ. ที่กำหนดไวM ที่ 1:25 
อาจารยHสามารถดูแลนักศึกษาไดMอย>างทั่วถึง แต>ควรหาวิธีการเพิม่ประสทิธิภาพการดูแล
นักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู>ใหMมากข้ึน โดยเนMนการใหMคำปรึกษาเปOนรายบุคคลทัง้ใน
ดMานการเรียนและพฤติกรรม 
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2.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรZางทักษะการเรียนรูZในศตวรรษท่ี 21  

l ระบบและกลไก 

     ในป%การศึกษา 2563 ไดMเพิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรMางทักษะการเรียนรูMในศตวรรษที่ 21 จำนวน 6 กิจกรรม ซึ่งพัฒนาต>อยอดมาจาก
ผลการดำเนินงานป%การศึกษา 2562 ทั้งน้ีเพื่อใหMครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรMางทักษะการเรียนรูMในศตวรรษที่ 21  
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

 ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ จัดประชุมเพื่อปรับปรุงระบบและกลไก         
ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรMางทักษะการเรียนรูMในศตวรรษที่ 21 และ
จัดทำแผนและประกาศคณะศิลปศาสตรH เรื่อง การเขMาร>วมกิจกรรมนักศึกษา โดยเนMนตาม
เกณฑHที่ สกอ.กำหนดคือ ดMานคุณธรรมจริยธรรม ดMานความรูM ดMานทักษะทางปeญญา ดMาน
ทักษะความสัมพันธHระหว>างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะวิเคราะหHเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชMเทคโนโลยี สารสนเทศ (KB-ART- bTR-3-3.2-1-5)  

นอกจากน้ีหลักสูตรยังไดMจัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาใหMมีคุณลักษณะตาม         
อัตลักษณHทักษะดี มีน้ำใจเปOนนักกีฬา พัฒนาสังคม เพื่อส>งเสริมและพัฒนาทักษะทางดMาน
วิชาชีพของนักศึกษาควบคู>กับทักษะทางดMานวิชาการของนักศึกษา โดยทุกกิจกรรมของ
หลักสูตรฯ มุ>งหวังใหMนักศึกษาไดMรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรMางทักษะ
การเรียนรูMในศตวรรษที่  21 และนำไปสู>การเปOน “บัณฑิตนักการท>องเที่ ยวและ
นันทนาการ” ผ>านกิจกรรมต>าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนดไวMในแต>ละช้ันป%  
(KB-ART- bTR-3-3.2-1-6) 
l การประเมินกระบวนการ 

      ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไดMดำเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรMางทักษะการเรียนรูMในศตวรรษที่ 21 ที่ไดMปรับปรุงจาก
ของป%การศึกษา 2562 หลังจากไดMมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ทบทวน และไดM
ปรับปรุงจากผลการประเมินในป%ที่ผ>านมา หลักสูตรฯ ไดMนำระบบและกลไกน้ีมาพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาอย>างต>อเน่ือง โดยโครงการ/กิจกรรมดังกล>าว ไดMเสริมสรMางทักษะของ
คนในศตวรรษที่ 21 หรือ แนวทาง 3R และ 8C ประกอบไปดMวย 

3R ไดMแก> 
 1. Reading (อ>านออก) 
 2. Writing (เขียนไดM) และ 
 3. Arithmetic (คิดเลขเปOน) 
  8C ไดMแก> 

 1. Critical thinking & problem solving (ทั ก ษ ะ ดM า น ก า ร คิ ด อ ย> า ง มี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกMปeญหา) 

 2. Creativity & innovation (ทักษะดMานการสรMางสรรคH และนวัตกรรม) 
 3. Cross-cultural understanding (ทักษะดMานความเขMาใจต>างวัฒนธรรม ต>าง
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กระบวนทัศนH) 

 4. Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดMานความร>วมมือ การ
ทำงานเปOนทีม และภาวะผูMนำ) 

 5. Communications, information & media literacy (ทักษะดMานการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรูMเท>าทันสื่อ) 

 6. Computing & ICT literacy (ทักษะดMานคอมพิวเตอรH  และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

 7. Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรูM) 
8.Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปOนคุณลักษณะ

พื้นฐานสำคัญของทักษะข้ันตMนทั้งหมด และเปOนคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะ
ข้ันตMนทั้งหมด และเปOนคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเปOนตMองม ี

โครงการ/กิจกรรมที่สะทMอนแนวทางดังกล>าว สามารถสรุปไดMดังตารางที่ 3.2.1 
ตารางท่ี 3.2.1แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรMางทักษะการเรียนรูMในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทาง 3R และ 8C 

 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการ

เสริมสรZางทักษะการเรียนรูZในศตวรรษที่ 21 

3R 8C 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 โครงการนวัตกรรมการ
ท>องเที่ยวสีเขียวสู>ยุคดิจิทัล 

     / /    / 

2 โครงการอบรมทักษะ
เทคโนโลยีสาระสนเทศและ
การส่ือสาร 

   /       / 

3 โครงการกลุ>มทักษะดMานการ
จัดการธุรกิจบริการใน
สถานการณHโรคระบาด 

     /     / 

4 โครงการอบรมดMานการตลาด
ในธุรกิจดMานการท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

   / / / /    / 

5 โครงการทักษะการเรียนรูMและ
นวัตกรรม 

   /  / /    / 

6 โครงการทักษะการใชMชีวิตและ
การทำงาน 

/ /   /   / /  / 

7 โครงการเตรียมความพรMอม
เพื่อสอบวัดระดับ
ความสามารถดMาน
ภาษาอังกฤษและวิชาชีพ 
 

/ / / /    /  /  
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8 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
คณะศิลปศาสตรH 

   / / / / / / / / 

9 โครงการเตรียมความพรMอม
นักศึกษาเขMาสู>ตลาดแรงงาน 

/ /  / / / / / / / / 

10 โครงการแข>งขันทักษะวิชาชีพ
ดMานการท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

/ / / /    / / /  

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรMอมของ
นักศึกษาก>อนเขMาศึกษาคณะ
ศิลปศาสตรH 

/ / / / / / / / / / / 

12 โครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสู>ชุมชน
การละเล>นพื้นบMานและกีฬา
ไทย 

    / / /  /  / 

13 โครงการส>งเสริมทะนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

    / / /    / 

14 โครงการสนับสนุนงาน
โครงการวิจัยและนวัตกรรม
สำหรับนักศึกษา 

/ / / / / / / / / / / 

15 โครงการงานบริการวิชาการ
แก>สังคมคณะศิลปศาสตรH 

/ / / / / / / / / / / 

16 โครงการพัฒนานักศึกษาสู>
ความเปOนเลิศดMานกีฬา 

   / / / /  / / / 

จากตาราง 3.2.1 หลักสูตรไดMมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมใหMมีความกระชับและ
ตรงตามการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรMางทักษะการเรียนรูMในศตวรรษที่ 21
มากย่ิงข้ึน (KB-ART- bTR-3-3.2-1-7) 
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      จากการประชุมเพื่อทบทวนระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ         
การเสริมสรMางทักษะการเรียนรูMในศตวรรษที่ 21 ทำใหMหลักสูตรฯ มีแนวทางในการ
ปรับปรุงจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรMางทักษะ
การเรียนรูMในศตวรรษที่ 21 ใหMสอดคลMองกับแนวทางในการดำเนินการของหลักสูตร
ท>องเที่ยวและนันทนาการเพื่อใหMเกิดผลสัมฤทธ์ิแก>ผูMเรียนมากที่สุด  
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ตัวบRงช้ี 3.3 ผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 

    -การคงอยูRและการสำเร็จ 

 

              

ป>

การศึกษา 

 

แผนรับ

การรับ

ตาม 

มคอ.2 

 

จำนวน 

ท่ีรับเขZา 

� 

จำนวนท่ีสำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร 

� 

จำนวน นศ. ตกคZาง 

ท่ีสำเร็จการศึกษา 

� 

จำนวนนักศึกษา 

ที่ออกกลางคันสะสมจนถึง

สิ้นป>การศึกษา  

(คน) 

อัตราการคงอยูG 

� - 5 x100 

   � 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 เสียชีวิต 

� 

สาเหตุอื่น ๆ 

5 

2559 60 58  36   7   15 57.74 

2560 60 60   34   6  20 59.66 

2561 60 59        23 61.02 

2562 60 58        20 65.52 

2563 60 37        3 91.89 

 อัตราการสำเร็จ

การศึกษา 

(�/�)*100 

 62.07 56.67  

 จำนวนผูCสำเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

�+� 

 

 
43 40 

 

        ปqจจัยท่ีมีผลกระทบตRออัตราการคงอยูRของนักศึกษา 

  จากตารางขMอมูล การคงอยู>ของนักศึกษาในหลักสูตร จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการ ต้ังแต>ป%การศึกษา 2559 -2563 ดังน้ี  

(KB-ART- bTR-3-3.3-1-1) 
จำนวนรับเขMาป%การศึกษา 2559 จำนวน 58 คน อัตราการคงอยู> จำนวน 43 คน คิดเปOนรMอยละ 57.74  

อัตราการสำเร็จการศึกษาในป%การศึกษาที่รับเขMา 2559 จำนวน 36 คน คิดเปOนรMอยละ 62.06  
    จำนวนรับเขMาป%การศึกษา 2560 จำนวน 59 คน อัตราการคงอยู> จำนวน 40 คน อัตราการสำเร็จ
การศึกษาในป%การศึกษาที่รับเขMา 2560 จำนวน 36 คน คิดเปOนรMอยละ 62.06 มีอัตราการคงอยู> คิดเปOนรMอย
ละ 57.74 

    จำนวนรับเขMาป%การศึกษา 2561 จำนวน 59 คน อัตราการคงอยู> จำนวน 36 คน คิดเปOนรMอยละ 61.02 

    จำนวนรับเขMาป%การศึกษา 2562 จำนวน 58 คน อัตราการคงอยู> จำนวน 38 คน คิดเปOนรMอยละ 65.52 

จำนวนรับเขMาป%การศึกษา 2563 จำนวน 37 คน อัตราการคงอยู> จำนวน 34 คน คิดเปOนรMอยละ 91.89 

        ปqจจัยท่ีมีผลกระทบตRออัตราการสำเร็จของนักศึกษา 

 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในป%การศึกษา 2563 จำนวน 34 คน คิดเปOนรMอยละ 56.67 
สำหรับจำนวนผูMสำเร็จการศึกษาลดลง เน่ืองมาจากการพMนสภาพขาดการติดต>อกับมหาวิทยาลัย               
ไม>ลงทะเบียน เกรดเฉลี่ยไม>ถึงเกณฑHที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจากปeจจัยอื่น ๆ ดังน้ี 
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         1.ปeจจัยทางดMานการศึกษา เปOนปeจจัยที่ส>งผลมากที่สุด เน่ืองจากนักศึกษามีผลการเรียนไม>ผ>าน
เกณฑH ส>งผลใหMจำนวนนักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพการเปOนสภาพนักศึกษา 

2.ปeจจัยดMานตัวนักศึกษา นักศึกษาไม>สามารถปรับตัวใหMเขMากับสภาพแวดลMอมทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดM นักศึกษาเขMามาเรียนแลMวพบว>าไม>ใช>ศาสตรHที่ตนเองถนัด ปeจจัยส>วนตัวของนักศึกษา 
การลาออกไปเรียนในสถาบันการศึกษาอื่น ปeญหาสุขภาพ การเจ็บป¶วย 

3.ปeจจัยดMานการเงิน ขMอจำกัดของโครงการใหMกูMยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาลทำใหM
นักศึกษาบางส>วนไม>ไดMรับการอนุมัติใหMกูMยืม ส>งผลต>อความพรMอมทางดMานการเงินในการศึกษา บางคน
ออกไปประกอบอาชีพเพื่อหาทุนการศึกษา นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยHในการเรียนและใชMชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย จึงไม>สามารถเรียนต>อไดM 

4.ปeจจัยดMานครอบครัว โดยที่ปeจจัยย>อยที่ส>งผลมากที่สุดไดMแก>เรื่อง สถานะทางการเงินของ
ครอบครัวส>งผลใหMนักศึกษาจำเปOนตMองหารายไดMเพื่อจุนเจือครอบครัวทำใหMนักศึกษาไม>ค>อยมีเวลาเรียน 
รองลงมาคือผูMปกครองไม>เห็นถึงความสำคัญดMานการศึกษา 

5.ปeจจัยดMานสังคมและสิ่งแวดลMอม โดยที่ปeจจัยย>อยที่ส>งผลมากที่สุดไดMแก>เรื่อง ปeญหาสารเสพติด
ปeญหาชูMสาว 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขZอรZองเรียนของนักศึกษา 

1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

 

ป>การศึกษา 

ผลการประเมิน (คRาเฉลี่ย) 

การรับนักศึกษาและ

การเตรียมความ

พรZอมกRอนเขZาศึกษา 

การสRงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 
รวม 

ค>าเฉลี่ย แปลผล ค>าเฉลี่ย แปลผล ค>าเฉลี่ย แปลผล 
2560 4.48 มาก 4.46 มาก 4.47 มาก 
2561 4.22 มาก 4.13 มาก 4.18 มาก 
2562 4.33 มาก 4.28 มาก 4.31 มาก 
2563 4.42 มาก 4.48 มาก 4.45 มาก 

   หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปOนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต>อกระบวนการที่
ดำเนินการใหMกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ>งช้ี 3.1 และ 3.2 
(ที่มา:  คูJมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ@ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560) 

 

จากตารางความพึงพอใจของนักศึกษาต>อหลักสูตรในป% 2563 ความพึงพอใจของนักศึกษาต>อ
หลักสูตร อยู>ในระดับมาก ค>าเฉลี่ยเท>ากับ 4.45 เมื่อเทียบกับป% 2562  มีค>าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากนักศึกษามีความใกลMชิดกับอาจารยHที่ปรึกษาและอาจารยHในหลักสูตรมากข้ึน จากกิจกรรม
และช>องทางการติดต>อที่เพิ่มข้ึน ผ>านช>องทางที่สามารถเขMาถึงไดMง>าย ทั้งน้ีทางหลักสูตรฯ จะไดMนำผลการ
ประเมินในรอบน้ี เขMาที่ประชุมของหลักสูตรฯ เพื่อวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางใหMนักศึกษามีความ
พอใจเพิ่มข้ึน 
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2) ผลการจัดการขZอรZองเรียน 

ในป%การศึกษา 2563 ไม>มีการรMองเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา  
 

ลำดับที ่ ขMอรMองเรียนของนักศึกษา ผลการจัดการขMอรMองเรียน 
- -ไม>มีขMอรMองเรียนจากนักศึกษา - 

 
 

รหสัเอกสารอMางองิ ช่ือเอกสารอMางอิง 
KB-ART- bTR-3-3.1-1-1 แผนการรับนักศึกษาป%การศึกษา 2563 
KB-ART- bTR-3-3.1-1-2 ประกาศรับนักศึกษา 
KB-ART- bTR-3-3.2-1-1 โครงการอาจารยHทีป่รึกษา 
KB-ART- bTR-3-3.2-1-2 แต>งต้ังคำสั่งอาจารยHที่ปรึกษาเพือ่ดูแลนักศึกษาประจำช้ันป%  
KB-ART- bTR-3-3.2-1-3 ตารางสอนประป%การศึกษา 2563 
KB-ART- bTR-3-3.2-1-4 1. โครงการแข>งขันกีฬาสานสมัพันธHนMองพี่ ระหว>างวันที่ 9 – 10 

กันยายน 2563 
2. กิจกรรมชมรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตรHจำนวน 4 ชมรมดังน้ี 
ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมชาวค>าย ชมรมดนตรี และชมรมถ>ายภาพ 
3. กิจกรรมนMองเพิง่มาพี่ขอลาก>อน (กิจกรรมรบันMองใหม>และปeจฉิม
นิเทศของคณะศิลปศาสตรH) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 

KB-ART- bTR-3-3.2-1-5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรMางทักษะการเรยีนรูMใน
ศตวรรษที่ 21 

KB-ART- bTR-3-3.2-1-6 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
KB-ART- bTR-3-3.2-1-7 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
KB-ART- bTR-3-3.3-1-1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการเตรยีมความพรMอมก>อนเขMา

ศึกษา 
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หมวดท่ี 2 อาจารยV   

 

องคVประกอบที่ 4  อาจารยV 
 

 

ตัวบRงชี้ ผลการดำเนินงาน 

การบริหารและ

พัฒนาอาจารยV 

(ตัวบRงชี้ท่ี 4.1) 

     1. ระบบการรับและแตRงต้ังอาจารยVผูZรับผิดชอบหลักสตูร 

      เปkาหมายเชิงปริมาณ  หลกัสูตรมีอาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรครบ 6 คน 
      เปkาหมายเชิงคุณภาพ  อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑH
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑHการบริหารจัดการศึกษาระดับ       
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามที่ สกอ. กำหนด 
     ในป%การศึกษา 2563 ไม>มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 
l ระบบและกลไก 

         ในแต>ละป%การศึกษา หลักสูตรฯ ไดMมีการวางแผนดMานอัตรากำลังอาจารยH
เพื่อใหMเปOนไปตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตร และไดMมีการกำกับดูแลและติดตาม
ดMานการบริหารและพัฒนาอาจารยHใหMเปOนไปตามแผนการบริหารการพัฒนา
อาจารยHของหลักสูตร และสอดคลMองกับแผนกลยุทธHของคณะศิลปศาสตรH           
ซึ่งระบบการรับและแต>งต้ังอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรสามารถสรุปไดMตาม
แผนภาพต>อไปน้ี  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

กรรมการหลักสูตรพิจารณากำหนดอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 และเกณฑHการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามที่ สกอ. กำหนด  

กรรมการหลักสูตรพิจารณาการเกษียณอายุ ความตMองการลาเพ่ือการศึกษาต>อของอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยHประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑHมาตรฐานกรณี

ตMองมีการเปล่ียนแปลงอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 

กรรมการหลักสูตรเสนอการเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรมายังคณะ 

กรรมการหลักสูตรส>งรายช่ืออาจารยHผูMรับผิดชอบลักสูตร เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต>อ         
รองอธิการบดปีระจำวิทยาเขต และนำเขMาสภากรรมการวิทยาเขต 

กรรมการหลักสูตรช้ีแจงบทบาทและหนMาที่ของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรใหMอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรใหม>ทราบ 

 
กรรมการหลักสูตรทบทวนและ

ปรับปรุงระบบการรับและแต>งตั้ง
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาเขตเสนอรายช่ืออาจารยHผูMรับผิดชอบลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย และรายงานต>อ สกอ. รับทราบ 

กรรมการหลักสูตรบริหารจัดการใหMหลักสูตรมี
จำนวนและคุณสมบัติของอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตรเปOนไปตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาจัดการศึกษา 
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l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

       หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการระบบการรับและแต>งต้ังอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตร โดยในป% 2563 มีการทบทวนระบบและกลไก และพบว>า  
ไม>มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร แต>มีอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตร 1 คนที่เกษียณอายุ จึงไดMจMางอาจารยHเปOนผูMรับผิดชอบหลักสูตรต>อเน่ือง
ตามสัญญาจMาง ระยะเวลาของการจMางเปOนเวลา 1 ป% ต้ังแต>ตุลาคม 2563 –          
30 กันยายน 2564 ทั้ งน้ีเน่ืองจากอาจารยHประจำหลักสูตรในคณะยังขาด
คุณสมบัติตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตรในดMานผลงานวิจัย โดยอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 6 ท>าน เปรียบเทียบระหว>างป%การศึกษา 2562 และ 
2563 มีดังน้ี 
 

อาจารยVผูZรับผิดชอบหลักสูตร  

ป>การศึกษา 2562 

อาจารยVผูZรับผิดชอบหลักสูตร 

ป>การศึกษา 2563 

*1. นางสาวอุมาพร แต>งเกล้ียง *1. นางสาวอุมาพร แต>งเกล้ียง 
2.  ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH 2.  ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH 
3.  ผศ.ปeญญา ศักดิ์แกMว 3.  ผศ.ปeญญา ศักดิ์แกMว 
4.  ผศ.ปวีณา อุทุมภา 4.  ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
5.  ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮี 5.  ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮี 
6. นายต>อสกุล สกุลสิริชาติ 6. นายต>อสกุล สกุลสิริชาติ 

 
      อย>างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 6 ท>าน 
พบว>า 
            1) อาจารยHมีคุณวุฒิดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการ จำนวน 4 ท>าน 
            2) อาจารยHมีคุณวุฒิสัมพันธH จำนวน 1 ท>าน 
            3) อาจารยHอัตราจMางต>อเน่ืองตามสัญญาจMางที่มีวุฒิดMานการท>องเที่ยว
และนันทนาการ จำนวน 1 ท>าน 
        ดังน้ัน หลักสูตรไดMจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังใหM เปOนไปตามเกณฑH
มาตรการอุดมศึกษา ควบคู>ไปกับการส>งเสริมสนับสนุนอาจารยHประจำหลักสูตร
อย>างต>อเน่ืองใหMมีคุณสมบัติครบถMวนตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
และเกณฑHการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามที่ สกอ. 
กำหนด ทั้งน้ี เพื่อเตรียมการสำหรับการเปลีย่นแปลงอาจารยHผูMรับผิดชอบหลกัสูตร
ที่ เปO น อั ต ร าจM าง  แล ะที่ มี คุณ วุฒิ สั มพั น ธH ตาม ศั กยภาพขอ งห ลั ก สู ต ร                    
โดยกระบวนการดMานการบริหารอัตรากำลังอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร มีดังน้ี 
           1) หลักสูตรส>งเสริมและสนับสนุนอาจารยHประจำหลักสูตรใหMมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก โดยในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีอาจารยHที่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มมา 1 ท>าน คือ อาจารยH ดร.กษิด์ิเดช          
ตรีทอง เพื่อแต>งต้ังเปOนอาจารยHผูMรับผิดชอบสูตรในป%การศึกษาต>อไป 



 32 
           2) ส>งเสริมและสนับสนุนอาจารยHประจำหลักสูตรใหMมีผลงานวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อแต>งต้ังเปOนอาจารยHผูMรับผิดชอบสูตร 
           3) พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนอาจารยHประจำหลักสูตรใหMมีตำแหน>ง
ทางวิชาการ  
           4) สนับสนุนใหMอาจารยHประจำหลักสูตรมีส>วนร>วมในการดำเนินงานต>าง 
ๆ ของทางหลักสูตรฯ เพื่ อเรียนรูMงานและสามารถปฏิบั ติหนMาที่ อาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรหากมีเหตุตMองปรับเปลี่ยนอาจารยHประจำหลักสูตรในอนาคต 
l การประเมินกระบวนการ 

       จากการดำเนินงานตามระบบและกลไกดังกล>าวขMางตMน พบว>า ในป%
การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMบริหารจัดการใหMมีจำนวนและคุณสมบัติของอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรเปOนไปตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตรตลอดระยะเวลาจัด
การศึกษา โดยการจMางอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่เกษียณอายุ 1 คน เพื่อดำรง
ตำแหน>งต>อจนกว>าจะมีอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑH
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑHการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ที่ สกอ. กำหนด และอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรประเมินความ
คิดเห็นและพึงพอใจต>อการบริหารหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการบริหารอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งไดMผลการประเมินจาก
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรในระกับมากที่สุด (ค>าเฉลี่ย 4.53) แต>ลดลงจากผลประเมิน
ในป% 2562 (ค>าเฉลี่ย 4.56) ซึ่งสาเหตุมาจากผลกระทบของการแพร>ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหMกระบวนการบริหารอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตรในบางประเด็นเกิดอุปสรรค แต>ในระดับเพียงเล็กนMอยเน่ืองจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม แลกเปลี่ยน หารือกันอย>างต>อเน่ือง  
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

     จากการสอบถามอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรทุกท>านยินดีที่จะเปOนอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรจนกว>าจะมีอาจารยHประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถMวน
ตามเกณฑHมาตรฐานฯ และสามารถเขMามาปฏิบัติหนMาที่เปOนอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตรแทนอาจารยHประจำตามสัญญาจMาง และอาจารยHที่มีคุณวุฒิสัมพันธHทั้ง 2 
คนไดM   
2.การบริหารอาจารยV  

     เปkาหมายเชิงปรมิาณ อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรมจีำนวน 6 คน ตามเกณฑH
มาตรฐาน และทกุคนคงอยู>ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร 
     เปkาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต>อการ
บรหิารอาจารยHอยู>ในระดับมากข้ึนไป 
l ระบบและกลไก 

       ผลการประเมินในป%การศึกษา 2561 (ไม>มีผลการประเมินป%การศึกษา 2562 
เน่ืองจากการแพร>ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) มีขMอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินเกี่ยวกับแผนการบรหิารและแผนการพัฒนาอาจารยHประจำ
หลักสูตร โดยหลักสูตรควรจัดทำแผนบริหารโดยการมอบหมายบทบาทหนMาที่ของ
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อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรแต>ละท>านใหMชัดเจน ดังน้ันในป%การศึกษา 2563 ไดMมี
การปรับปรุงระบบและกลไกดMานการบริหารอาจารยH ดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMวางแผนพัฒนาอาจารยHประจำหลักสูตรใหMมี
ตำแหน>งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน โดยใหMอาจารยHประจำหลักสูตรทุก
คนกำหนดระยะเวลาในการขอผลงานวิชาการ และแผนการศึกษาต>อรวมทั้งการ
ทำวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหMอาจารยH
ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑHที่ สกอ.กำหนด มีการกำหนดภาระงานของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลกัสูตรชัดเจน และวิเคราะหHภาระงานของแต>ละคนเพื่อใหMมี
เวลาปฏิบติัหนMาที่บริหารหลักสตูรไดMอย>างมีประสทิธิภาพ รวมทั้งจัดทำแผนบรหิาร
หลักสูตรโดยการมอบหมายบทบาทหนMาที่อาจารยHประจำหลักสูตรทั้ง 6 คน 
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

     ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMดำเนินการตามระบบและกลไกดังกล>าว ดังน้ี 
     1. หลักสูตรมีการประชุมใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (KB-ART-bTR-4-4.1-
1-9) โดยไดMทบทวนบทบาทหนMาที่และความรับผิดชอบของอาจารยHผูMรับผิดขอบ
หลักสูตรที่ไดMดำเนินการไปในป%การศึกษา 2562 ซึ่งมติในที่ประชุมใหMอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนรับบทบาทหนMาที่เช>นเดิม ดังน้ี 
         1) นางสาวอุมาพร แต>งเกลี้ยง ตำแหน>งประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชา       
การท>องเที่ยวและนันทนาการ 

กรรมการหลักสูตรวางแผนส>งเสริมและพัฒนาอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตร  

กรรมการหลักสูตรวิเคราะหHศักยภาพอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร  

กรรมการหลักสูตรดำเนินการสนับสนุนส>งเสริมและพัฒนาอาจารยH
ผูMรับผิดขอบหลักสูตรตามแผนที่วางไวM 

 กรรมการหลักสูตรประเมินผลการส>งเสริมและพัฒนาอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตร  

ประเมินความพึงพอใจของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร         
ต>อระบบการบริหารอาจารยH 

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามกระบวนการการบริหาร
อาจารยH 

กรรมการหลักสูตรกำหนดบทบาทหนMาที่และความรับผิดชอบของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 

- ปริญญาเอก 
- ตำแหน>งทางวิชาการ 
- การอบรมพัฒนาศักยภาพ 
 

นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการบริหารอาจารยH 

มีแผนอัตรากำลังทดแทน
การศึกษาต>อ ในกรณีที่
อาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตรเรียนต>อเต็มเวลา 
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         2) ผศ.ปวีณา อุทุมภา รับผิดชอบงานหลักสูตร การเรียนการสอน และ       
งานวิชาการ 
         3) ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธH และนายต>อสกุล  สกุลสิริชาติ รับผิดชอบ
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
         4) ผศ.ปeญญา  ศักด์ิแกMว รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการ 
         5) ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮี รับผิดชอบงานอาจารยHที่ปรึกษา และงาน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
       นอกจากน้ัน หลักสูตรไดMมีการดำเนินการตามแผนส>งเสริมและพัฒนา
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาต>อของอาจารยH ซึ่งผลการดำเนินงาน 
พบว>า มีอาจารยHผูMรับผิดชอบสูตรกำลังศึกษาต>อในระดับปริญญาเอกจำนวน 1 คน 
คือ ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว มีอาจารยHที่กำลังดำเนินการขอกำหนดตำแหน>งทาง
วิชาการภายในป%การศึกษา 2565 ตำแหน>งผูMช>วยศาสตราจารยH จำนวน 2 คน และ
ตำแหน>งรองศาสตราจารยH จำนวน 4 คน  
        หลักสูตรไดMประเมินความพึงพอใจของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรต>อ
ระบบการบริหารอาจารยHพบว>า อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต>อ
ระบบและการบริหารอาจารยHตามระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารยH   
อยู>ในระดับมาก (ค>าเฉลี่ย 4.25) และไดMนำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารยHร>วมกัน  
l การประเมินกระบวนการ 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการดำเนินงานของอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรต>อการบริหารอาจารยH และขMอเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(KB-ART-bTR-4-4.1-1-9) พบว>า 
 - อาจารยHผูMรับผิดชอบหลกัสูตรมีจำนวนเปOนไปตามเกณฑHมาตรฐาน และทุกคนคง
อยู>ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร โดยบทบาทและหนMาที่ที่แต>ละคน
ไดMรับมีความเหมาะสมทั้งดMานคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณH อย>างไรก็ตามควร
มีการสรMางระบบและกลไกในการดำเนินงานตามที่ไดMรับมอบหมายของอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรใหMเปOนรูปธรรมชัดเจน เพื่อใหMเกิดกระบวนการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ นำมาสู>การพัฒนางานหลักสูตรไดM
อย>างต>อเน่ือง  
 - อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMรับการส>งเสริมใหMพัฒนางานวิจัย และนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งศึกษาต>อในระดับปริญญาเอก แต>เน่ืองดMวยภาระงาน
ทั้งระดับคณะและระดับวิทยาเขตที่มากเกินไป รวมถึงประสบการณHในการขอทุน
วิจัยจากภายนอกยังมีนMอย ทำใหMอาจารยHผูM รับผิดชอบหลักสูตรในป% 2563             
มีโครงการวิจัยนMอยลง นอกจากน้ันยังไม>มีอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่ประสงคH
จะศึกษาต>อในระดับปริญญาเอก จึงจำเปOนตMองมีกระบวนการกระตุMนและสรMาง
แรงจูงใจในการศึกษาเพิ่มข้ึน เช>น มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกใหMตรงกับคุณวุฒิของอาจารยH 
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l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

     จากผลการดำเนินงานในป%การศึกษาที่ผ>านมา หลักสูตรจึงมีการวางแผนการ
บริหารอาจารยHเพื่อใชMในการดำเนินงานในป%การศึกษา 2563 โดยมีการประชุมใน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (KB-ART-bTR-4-4.1-1-9) เพื่อจัดทำแผนงานรองรับ
การบริหารหลักสูตร รวมถึงการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำ
แผนการขอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต>อ และการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ความรูMความสามารถของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

ท่ี แผนงาน ระยะเวลา 

1 จัดทำวิจัย ตลอดป%การศึกษา 2563 
2 ทำผลงานวิชาการ 

(1) นางสาวอุมาพร แต>งเกลี้ยง 
(2) ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
(3) ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
(4) ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี
(5) นายต>อสกุล สกุลสิริชาติ 

 
ขอ ผศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ รศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ รศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ รศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ ผศ.ป%การศึกษา 2565 

3 อบรม เพื่ อพัฒ นาตนเองทางดM าน
วิชาการและวิชาชีพ 

ตลอดป%การศึกษา 2563 

 

3.การสRงเสริมและพัฒนาอาจารยV  

เปkาหมายเชิงปรมิาณ  อาจารยHผูMรับผิดชอบหลกัสูตรทั้ง 6 คนไดMรับการส>งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
เปkาหมายเชิงคุณภาพ  อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการสูงข้ึน มี
ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน และไดMรับการพัฒนาทางดMานวิชาการและวิชาชีพอย>างนMอยคน
ละ 1 กิจกรรม 
l ระบบและกลไก 

       จากผลการประเมินในป%ทีผ่>านมา พบว>ายังไม>มอีาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตร 
ที่สามารถเขMาสู>ตำแหน>งทางวิชาการเพิม่เติม มอีาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่
ไดMรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย จำนวน 2 คน และไดMรบัการพัฒนาทางดMานวิชาการ
และวิชาชีพทุกคน ดังน้ัน เพื่อใหMบรรลเุปkาหมายตามทกุประเด็นที่วางไวM และ
เปOนไปตามขMอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ในป%การศึกษา 2563 

หลักสูตรจึงไดMปรบัปรุงระบบและกลไกในการส>งเสรมิและพฒันาอาจารยHใหMมีความ
ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยสามารถแสดงเปOนแผนภาพดังต>อไปน้ี  
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l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

       ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMดำเนินการตามแผนส>งเสริมและพัฒนา
อาจารยH และมีอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMรับการส>งเสริมและพัฒนาตาม
ระบบและกลไกดังต>อไปน้ี 
       1. วางแผนการส>งเสริมและพัฒนาอาจารยH เพื่อใหMมีคุณภาพมาตรฐานอย>าง
ต>อเน่ืองหลักสูตรฯ ไดMดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการส>งเสริมใหMอาจารยH
สรMางผลงานทางวิชาการ ภายใตMโครงการ สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ
สื่อและนวัตกรรม ซึง่เปOนโครงการที่ทำต>อเน่ืองมาต้ังแต>ป%การศึกษา 2562 รวมไป
ถึงส>งเสริมอาจารยHสรMางงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรฯ ไดM
ส>งเสริมใหMอาจารยHเขMาร>วมประชุมสัมมนาทั้งหน>วยงานภายในและหน>วยงาน
ภายนอกเพื่อเปOนการร>วมมือทางวิชาการ 
       2. จัดทำแผนส>งเสริมและพัฒนาอาจารยHผูM รับผิดชอบหลักสูตร ในป%
การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMวางแผนจัดทำแผนส>งเสริมและพัฒนาอาจารยH
ทั้งหมด 4 ดMานคือ (1) การขอตำแหน>งผลงานวิชาการในระดับที่สูงข้ึน (2) การขอ
ทุนสนับสนุนการทำวิจัย (3) การตีพิมพHเผยแพร>งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และ (4) การส>งเสริมและพัฒนาอาจารยHใหMมีความรูMความสามารถเพื่อ
สรMางความเขMมแข็งของหลักสูตร  

วางแผนการส>งเสริมและ
พัฒนาอาจารยH 

ขออนุมัติแผนฯ 

ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยH 

ประเมินผลการส>งเสริมและพัฒนา
อาจารยH 

 
ประเมินกระบวนการส>งเสริมและ

พัฒนาอาจารยH 

แนวปฏิบัติที่ด ี

เรียนรูM/จัดการความรูM 

จัดทำแผนส>งเสริมและพัฒนาอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตร 
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       หลักสูตรไดMกำหนดเปkาหมายในป%การศึกษา 2563 โดย  
(1) อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน>งทางวิชาการที่สูงข้ึน อย>างนMอย 1 คน 
(2) การศึกษาต>อในระดับที่สูงข้ึน  
(3) สามารถขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยอย>างนMอย 1 ทุน  
(4) สามารถตีพิมพHงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย>างนMอย 1 เรื่อง และ  
(5) อาจารยHประจำหลักสูตรไดMรับการการส>งเสริมและพัฒนาใหMมีความรูMดMาน
วิชาการอย>างนMอยคนละ 1 กิจกรรม ดังน้ี 
 

ท่ี รายการ จำนวน 

1 การส>งผลงานวิชาการ 1 คน 
2 การศึกษาต>อในระดับทีสู่งข้ึน 1 คน 
3 การไดMรับการสนับสนุนทุนวิจัย 1 ทุน 
4 การตีพิมพHงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 1 เรื่อง 
5 การพัฒนาความรูMดMานวิชาการ 6 คน ๆ ละ 1 กิจกรรม 

 

ผลการดำเนินงาน 

การบริหารงาน 

ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน 

1. การศึกษาต>อของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ในป% 2563 หลักสูตรมีอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่กำลัง
ศึกษาต>อในระดับปริญญาเอก 1 ท>าน คือ ผศ.ปeญญา ศักดิ์
แกMว 

2. การพัฒนาดMานวิชาการ
ของอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ในป% 2563 อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMพัฒนาความรูM
ดMานวิชาการคบทุกคน คนละอย>างนMอย  1 เรื่อง 

      หลักสูตรไดMมีการทบทวนผลการดำเนินงานในป%การศึกษา 2563 พบว>า         
การส>งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน>งทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึนของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรยังไม>มีเพิ่มเติม จึงตMองมีแผนสนับสนุนอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรในการจัดทำผลงานวิชาการใหMมากข้ึน ในปeจจุบันมีอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลกัสตูรที่กำลังศึกษาต>อในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือผูMช>วย
ศาสตราจารยHปeญญา ศักด์ิแกMว และไดMรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในวิทยา
เขตจำนวน 2 ทุนในป%งบประมาณ 2563 แต>ไม>มีการตีพิมพHงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMรับการพัฒนาความรูMดMานวิชาการ 
3 กิจกรรม (คนละ 2 กิจกรรม) (KB-ART-bTR-4-4.1-1-5) (KB-ART-bTR-4-4.1-
1-6) (KB-ART-bTR-4-4.1-1-7) (KB-ART-bTR-4-4.1-1-8) 
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l การประเมินกระบวนการ 

    จากการประชุมของอาจารยHผูMรบัผดิชอบหลักสูตร พบว>า ผลที่ไดMจากระบบและ
กลไกการส>งเสริมและพัฒนาอาจารยH ผลลัพธHไม>เปOนไปตามแผนที่กำหนดไวM 
โดยเฉพาะอย>างย่ิงการพัฒนาอาจารยHทางดMานวิจัย วิชาการและวิชาชีพของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรยังนMอยเกินไป รวมถึงแผนการศึกษาต>อในระดับที่
สูงข้ึนของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรยังเปOนไปตามเปkาหมาย 

อย>างไรก็ตาม หลักสูตรยังคงมีความมุ>งมั่นในการส>งเสริมสนับสนุนดMานการ
ทำผลงานทางวิชาการของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรอย>างต>อเน่ือง โดยคณะ
ร>วมกับหลักสูตรฯ ไดMจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส>งเสรมิอาจารยHประจำหลักสตูร 
ในการทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อการขอกำหนดตำแหน>งทางวิชาการ        
โดยมีรายช่ือผูMส>งผลงานทางวิชาการดMานเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม  
(KB-ART-bTR-4-4.1-1-9) ต>อเน่ืองจากป% 2562 ดังรายละเอียดต>อไปน้ี 

ผลงานวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน 
ของอาจารยVผูZรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายวิชา 

1 ผศ.ปรัศนี ช>วยการ  ซอลิฮ ี ภาษาอังกฤษเพื่อการท>องเที่ยว 
2 ผศ.ปวีณา อุทุมภา พฤติกรรมนักท>องเที่ยว 

 
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

    ในดMานการทำผลงานวิจัย ทางหลักสูตรฯ ไดMมีการวางแผนและสนับสนุนใหM
อาจารยHผูM รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยโดยสนับสนุนใหMอาจารยHขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล>งทุนภายในและภายนอก เช>น ทุนของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห>งชาติ ทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุน สกว. ทุน วช. และแหล>งทุน
อื่น ๆ ตามการประชาสัมพันธHในแต>ละช>วงเวลา และติดตามกำกับงานวิจัยโดย
หัวหนMางานวิจัยของคณะฯ ซึ่ ง เปOนห น่ึงในอาจารยHผูM รับผิดชอบหลักสูตร              
ไดMสนับสนุนอาจารยHเพื่อเผยแพร>ผลงานวิจัย โดยในป%การศึกษา 2563 มอีาจารยH 
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMรับทุนสนับสนุนโครงการวิจยัดังต>อไปน้ี 

 

โครงการวิจัย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการวิจัย แหลRงทุน 

1 อาจารยHอมุาพร 
แต>งเกลี้ยง 

แนวทางการพฒันาและจัดการ
แหล>งท>องเที่ยวชุมชนโดยการมี
ส>วนร>วม ของชุมชนบMานเกาะ
กลาง 

มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห>งชาติ วิทยา
เขตกระบี ่
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2 อาจารยHต>อสกลุ 
สกุลสริิชาติ 

แนวทางการมสี>วนร>วมของชุมชน
ในการจัดกจิกรรมนันทนาการ
สำหรับผูMสงูอายุ ตำบลอ>าวนาง 
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี ่

มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห>งชาติ วิทยา
เขตกระบี ่

            
สำหรับการเผยแพร>ผลงานวิจัย ในป%การศึกษา 2563 เน่ืองจากวิกฤตการ

แพร>ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ส>งผลใหMการประชุมวิชาการนานาชาติ มหา
วิทยาการกีฬาแห>งชาติ ครั้งที่ 10 ยังคงเลื่อนออกอย>างไม>มีกำหนด ทำใหMอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรไม>สามารถส>งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอไดMตามที่วางแผนไวM 
อีกทั้งแหล>งตีพิมพHเผยแพร>อื่นในสาขาการท>องเที่ยวและนันทนาการที่ไดMรับการ
รับรองว>าอยู>ในฐาน 1 ยังมีไม>มาก ทำใหMไม>สามารถส>งบทความวิจัยสู>แหล>งตีพิมพH
ภายนอกตามกรอบเวลาที่วางแผน ส>งผลใหMในป% 2563 หลักสูตรไม>มีผลงานวิจัยที่
ไดMรับการเผยแพร>  
     อย>างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดMประชุมวางแผนส>งเสริมและ
พัฒนาอาจารยHโดยสนับสนุนอาจารยHใหMส>งผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน โดยเขMาร>วม
อบรม เรื่องการทำผลงานวิชาการ การทำวิจัยเพื่อเผยแพร> การขอทุนวิจัยจาก
แหล>งทุนภายนอก การสนับสนุนการศึกษาต>อ และการส>งเสริมอาจารยHใหMไดMรับ
การพัฒนาความรูMดMานวิชาการเพิ่มมากข้ึน (อย>างนMอยคนละ 1 กิจกรรม) ดังน้ี 

ท่ี แผนงาน เปxาหมาย 

1 จัดทำวิจัยและขอทุนวิจัยจากภายนอก คนละ 1 เรื่อง 
2 ทำผลงานวิชาการ 

(6) นางสาวอุมาพร แต>งเกลี้ยง 
(7) ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
(8) ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
(9) ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี
(10) นายต>อสกุล สกุลสิริชาติ 

 
ขอ ผศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ รศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ รศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ รศ.ป%การศึกษา 2565 
ขอ ผศ.ป%การศึกษา 2565 

3 อบรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดMานวิชาการ
และวิชาชีพ 

อย>างนMอย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

 
คุณภาพอาจารยV 

(ตัวบRงชี้ท่ี 4.2) 

1.จำนวนอาจารยHที่มีวุฒปิรญิญาเอก จำนวน.........0.........คน 
รMอยละอาจารยHที่มีวุฒิปริญญาเอก ……………0.00……………….…… 
      คะแนนที่ไดM เท>ากับ............0................... 
2. จำนวนอาจารยHทีม่ีตำแหน>งทางวิชาการ จำนวน.....4......คน แยกเปOน 
 - ผูMช>วยศาสตราจารยH จำนวน......4......คน 
   รMอยละอาจารยHที่มีตำแหน>งทางวิชาการ ……66.67……………… 

         คะแนนที่ไดM เท>ากับ.........5............... 
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ลำดับ อาจารยHทีม่ีตำแหน>งทางวิชาการ 

1 ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธุH 
2 ผศ.ปeญญา ศักด์ิแกMว 
3 ผศ.ปวีณา อุทุมภา 
4 ผศ.ปรัศนี ช>วยการ ซอลิฮ ี

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2) 
3. ผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยHผูMรับผดิชอบหลกัสูตร 
        รMอยละของผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยHประจำ
หลักสูตร 

- ผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยHผูMรับผิดชอบ
หลักสูตร เท>ากบั.....0.00...... 

- รMอยละของผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยH
ผูMรบัผิดชอบหลักสูตร .....0....... คะแนนที่ไดM เท>ากับ..........0.............. 

         ดังน้ัน คุณภาพของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMคะแนนเท>ากับ  
                     0+5+0     = ..........1.67...........    คะแนน 

                        3 
ผลท่ีเกิดกับ

อาจารยV 

(ตัวบRงชี้ท่ี 4.3) 

1.อัตราการคงอยูRของอาจารยV 

         หลักสูตรไดMมีการวางแผนดMานการคงอยู>ของอาจารยHประจำหลักสูตร 
เพื่อใหMเปOนไปตามเกณฑHที่ สกอ. กำหนด ทั้งในดMานจำนวนและคุณสมบัติ โดย 
         ป%การศึกษา 2562 ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการท>องเที่ ยวและ
นันทนาการ คือ ผูMช>วยศาสตราจารยH ดร.ภาณุวัฒนH ยาวศิริ ไดMรับอนุมัติใหMยMายไป
ปฏิบัติราชการ ณ วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งทางหลักสูตรฯ ไดMวางแผนการสรรหา
ประธานหลักสูตรและอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรมาแทนที่ โดยไดMเสนอแต>งต้ัง
อาจารยHบรรจุใหม>ในสาขาการท>องเที่ยวและนันทนาการที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑH สกอ. ผ>านกรรมการวิทยาเขต คือ อาจารยHต>อสกุล สกุลสิริชาติ เปOน
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร และแต>งต้ังใหMอาจารยHอุมาพร แต>งเกลี้ยง ดำรง
ตำแหน>งประธานหลักสูตร สาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการ 
         ป%การศึกษา 2563 มีอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการ 1 
คน คือ ผูMช>วยศาสตราจารยHสลักเกียรติ ชุมพรพันธุH แต>เน่ืองจากยังไม>มีอาจารยH
ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑH สกอ. มาแทนที่ จึงทำสัญญาจMาง
ผูMช>วยศาสตราจารยHสลักเกียรติ ชุมพรพันธุH ใหMดำรงตำแหน>งต>อโดยระยะเวลาของ
การจMางเปOนเวลา 1 ป% ต้ังแต>ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
       จากขMอมูลขMางตMน สามารถสรุปอัตราการคงอยู>ของอาจารยHประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการดังน้ี 
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ป>

การศึกษา 

จำนวนอาจารยVประจำหลักสูตร คิดเปrนรZอยละ

ของการคงอยูR 

�*100 

    u 

ท้ังหมด

u 

คงอยูR 

� 

ปรับเปลี่ยน

w 

2561 6 6 0 100 
2562 6 6 1 100 
2563 6 6 0 100 

 
2. ความพึงพอใจของอาจารยV  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและ      
การพัฒนาอาจารยHจากผูMตอบแบบประเมินจำนวน 6 คน (KB-ART-bTR-4-4.3-1-
1) ในดMานการบริหารวิชาการและการพัฒนาอาจารยH ดMานกระบวนการบริหาร
หลักสูตร และดMานกระบวนการเรียนการสอน อยู>ในระดับมาก (ค>าเฉลี่ย 4.27) 
เมื่อพิจารณารายดMานพบว>า  
         ดMานการบริหารวิชาการและการพัฒนาอาจารยHโดยภาพรวมอยู>ในระดับ
มากที่สุด (ค>าเฉลี่ย 4.57) โดยดMานมีการกำหนดข้ันตอนการรับอาจารยHใหม> ดMานมี
การกำหนดคุณสมบัติของอาจารยHใหม>ที่สอดคลMองกับคุณสมบัติของอาจารยH
ประจำหลักสูตร ดMานมีการวางแผนระยะยาวดMานอัตรากำลังผูMรับผิดชอบหลักสูตร
ที่ชัดเจนใหMเปOนไปตามเกณฑHมาตรฐานหลักสอน และดMานอาจารยHประจำทุกคน
ไดMรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย>างนMอยป%ละ 1 ครั้ง มคี>าเฉลี่ยสูง
ที่สุด (ค>าเฉลี่ย 5.00)  
         ดMานกระบวนการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมอยู>ในระดับมาก (ค>าเฉลี่ย 
4.20) โดยดMานการกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณHภาคสนาม (ถMามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย>างนMอยก>อน    
การเปáดสอนในแต>ละภาคการศึกษาใหMครบทุกรายวิชา มคี>าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค>าเฉลี่ย 
4.83)  
        ดMานกระบวนการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู>ในระดับปานกลาง (ค>าเฉลี่ย 
3.67) โดยดMานการควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ>มเรียนใหMไดM
มาตรฐานเดียวกัน มคี>าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค>าเฉลี่ย 4.33)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจต>อการบริหารจัดการหลักสูตร พบว>ามี
แนวโนMมดีข้ึนจากป%การศึกษา 2562 ทั้ง 3 ดMาน ไดMแก> ดMานการบริหารและพัฒนา
อาจารยH ดMานกระบวนการบริหารหลักสูตรและดMานกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง
หลักสูตรไดMร>วมกันวิเคราะหHถึงสาเหตุที่ทำใหMผลการประเมินมีระดับคะแนนที่
สูงข้ึน เน่ืองมาจาก การพบปะพูดคุยกันในที่ประชุมที่มมีากข้ึนของอาจารยHทุกท>าน
ในหลักสูตร ทำใหMสามารถคาดการณHล>วงหนMาไดMถึงปeญหาและผลกระทบที่จะ
ตามมากับการปฏิบัติงานของอาจารยHในหลักสูตร ส>งผลใหMปeญหาต>าง ๆ ที่คาดการ
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ไวMน้ันไม>ส>งผลกระทบต>ออาจารยH หรือส>งผลกระทบนMอยที่สุด ทำใหMมีระดับความ
พึงพอใจที่เพิ่มสูงข้ึน  
           อย>างไรก็ตาม ในส>วนของดMานการจัดกระบวนการเรียนการสอน แมM
ระดับความพึงพอใจจะสงูข้ึนแต>ก็ไม>มากและอยู>ในระดับปานกลางเน่ืองมาจากยังมี
ผลกระทบอย>างต>อเน่ืองจากการระบาดของไวรัสโคโรน> า 2019 ที่ทำใหM
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม>เปOนไปตามแผนที่วางไวM ซึ่งประเด็นที่เห็นไดM
ชัดเจน แต>เน่ืองจากมีประสบการณHจากครั้งที่ผ>านมา จึงสามารถรับมือกับปeญหา
ไดMดีข้ึน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ป%การศึกษา 
2561 

(คะแนนเฉล่ียเต็ม  
5 คะแนน) 

ป%การศึกษา 
2562 

(คะแนนเฉล่ียเต็ม  
5 คะแนน) 

ป%การศึกษา 
2563 

(คะแนนเฉล่ียเต็ม  
5 คะแนน) 

ป%การศึกษา 
2561 

(คะแนนเฉล่ียเต็ม  
5 คะแนน) 

การบริหารและ
พัฒนาอาจารยH 4.54 4.56 4.57 4.26 

กระบวนการ
บริหารหลักสูตร 3.93 4.17 4.20 4.28 

กระบวนการเรียน
การสอน 3.47 3.10 3.67 4.16 

โดยรวม 3.98 4.21 4.25 4.23 

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย@ใหCประเมินความพึงพอใจตJอการบริหารหลักสูตร  
(ที6มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครัOงที6 3 สิงหาคม 
2560) 
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รายการเอกสารอMางอิง 

รหสัเอกสารอMางองิ ช่ือเอกสารอMางอิง 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-1 แบบรายงานขMอมลูการคงอยู>ของอาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสตูร 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-2 รายงานการประชุมครัง้ที่ 4/2563  เรื่องการทบทวนอัตรากำลังของหลักสูตร 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-3 คำสั่งคณะศิลปศาสตรH เรื่องแต>งต้ังขMาราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหนMาที ่
KB-ART-bTR-4-4.1-1-4 คำสั่งคณะศิลปศาสตรH เรื่อง แต>งต้ังอาจารยHประจำหลักสูตร สาขาวิชาการ

ท>องเที่ยวและนันทนาการ (ป%ปeจจบุันและยMอนหลัง 3 ป%) 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-5 รายงานการไดMรับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพฃองอาจารยHประจำ

หลักสูตร 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-6 บันทึกขMอความขออนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ สื่อ และ

นวัตกรรม    ป%การศึกษา 2564 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-7 เอกสารประกอบการสอนฉบบัสมบรูณH (ปก) 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-8 บันทึกขMอความขออนุมัติโครงการสนับสนุนงานวิจยั เอกสาร และตำรา ป%

การศึกษา 2563 
KB-ART-bTR-4-4.1-1-9 บันทึกขMอความขออนุมัติโครงการสนับสนุนงานวิจัย เอกสาร และตำรา ป%

การศึกษา 2564 
KB-ART-bTR-4-4.2-1-1 คำสั่งแต>งต้ังขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหMดำรงตำแหน>งทาง

วิชาการ 
KB-ART-bTR-4-4.3-1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ขZอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขZอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
 

 

 

องคVประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูZเรียน 

 
 

สรปุผลรายวิชาที่เปáดสอนในภาค/ป%การศึกษา  
รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป%

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ>าน 
ป>1/ภาคตZน 2563 
มศ 051057 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร 

ตMน/2563 0 2 4 8 9 7 6 1 0 37 36 

มศ 121003 
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
คMนควMา 

ตMน/2563 3 7 6 8 5 4 3 1 0 37 36 

มศ 041013 
การใชM
ภาษาไทยเพื่อ
การสือ่สาร 

ตMน/2563 6 14 9 5 2 0 0 1 0 37 36 

ทท 011006 
อุตสาหกรรม
การท>องเที่ยว 

ตMน/2563 0 1 5 9 12 5 3 2 0 37 35 

ทท 044005 
กฎหมายและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพการ
ท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

ตMน/2563 1 10 10 10 4 1 0 1 0 37 36 

ศท 041004 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
สำหรับ
บัณฑิตอุดม
คติไทย 

ตMน/2563 5 
 
 
 
 
 

7 15 6 3 0 0 1 0 37 36 
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป%

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ>าน 
นก 011030 
นันทนาการ
และการใชM
เวลาว>าง
เบื้องตMน 

ตMน/2563 12 13 11 0 0 0 0 1 0 37 36 

ป>2/ภาคตZน 2563 
พล 031309 
ว>ายน้ำ 
 

ตMน/2563 5 3 5 4 3 4 3 1 12 40 27 

ทท 012002 
ประวัติศาสตรH
และการ
ท>องเที่ยวไทย 

ตMน/2563 5 4 11 3 8 6 2 2 0 40 38 

ทท 002002 
การจัดการ
งานส>วนหนMา
ของโรงแรม 

ตMน/2563 13 5 4 9 8 0 0 1 0 40 39 

นก 023067 
กิจกรรมผจญ
ภัยทาง
นันทนาการ 

ตMน/2563 22 14 3 0 0 0 0 1 0 40 39 

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 
 

ตMน/2563 9 5 18 7 0 0 0 1 0 40 39 

มศ 051055 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ท>องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม
การบริการ 

ตMน/2563 11 5 1 1 5 4 12 1 0 40 39 

บธ 103038 
ธุรกิจการบิน 
 

ตMน/2563 17 5 7 7 2 1 0 1 0 40 39 

ทท 052001 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สำหรับการ
ท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

ตMน/2563 2 6 12 13 5 1 0 1 0 40 39 
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป%

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ>าน 
ป>3/ภาคตZน 2563 
วท 072152 
การปฐม
พยาบาล การ
ช>วยฟ±àนคืนชีพ
และ
มาตราฐาน
ความ
ปลอดภัย 

ตMน/2563 16 5 4 8 3 2 0 2 0 40 38 

นก 012004 
นันทนาการ
สำหรับ
ผูMสงูอายุ 
 

ตMน/2563 14 17 5 2 1 0 0 1 0 40 39 

นก 022074 
การละเล>น
พื้นบMานและ
กีฬาไทย 
 

ตMน/2563 19 16 2 2 0 0 0 1 0 40 39 

ทท 023002 
การวางแผน
และการจัด
รายการนำ
เที่ยว 

ตMน/2563 3 6 10 10 3 3 4 1 0 40 39 

มศ 053009 
ภาษาอังกฤษ
สำหรับ
นันทนาการ
และการ
ท>องเที่ยว 

ตMน/2563 7 1 5 1 3 3 16 3 0 40 37 

มศ 053026 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อบุคลากร
การท>องเที่ยว 

ตMน/2563 0 0 1 7 12 17 1 0 2 40 38 

ป%4/ภาคตMน 2563 
มศ 242002 
พลวัตรกลุ>ม
และการสรMาง
ทีม 

ตMน/2563 12 8 14 1 2 0 0 0 1 38 37 
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป%

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ>าน 
ทท 044002 
จิตวิทยาการ
บริการดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ตMน/2563 5 5 5 9 4 8 1 1 0 38 37 

มศ 054028 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
บริการแบบ
มืออาชีพ 

ตMน/2563 1 14 14 4 4 0 0 0 1 38 37 

มศ 053027 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำ
เที่ยว 

ตMน/2563 2 1 4 18 11 0 0 1 1 38 36 

ทท 014004 
การจัด
ประชุมการ
ท>องเที่ยวเพื่อ
เปOนรางวัล 
และการจัด
แสดง
นิทรรศการ 

ตMน/2563 2 4 11 10 3 6 1 1 0 38 37 

นก 023065 
นันทนาการ
ชุมชน 
 

ตMน/2563 0 4 21 0 0 0 0 1 12 38 25 

สข 013039 
เพศศึกษา
และชีวิต
ครอบครัว 
 

ตMน/2563 13 11 12 1 0 0 0 0 1 38 37 

นก 064002 
เตรียมฝjก
ประสบการณH
วิชาชีพดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ตMน/2563 34 0 0 0 0 0 0 0 4 38 34 
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป%

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ>าน 
ป%1/ภาคปลาย 2562 
สศ 021002 
บทบาท
พลเมือง 

ปลาย/2563 8 8 2 4 2 4 2 2 2 34 30 

มศ 051058 
หลักการใชM
ภาษาอังกฤษ 

ปลาย/2563 3 4 8 11 7 0 0 1 2 34 31 

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 

ปลาย/2563 6 6 8 6 1 0 0 4 5 34 25 

มศ 042014 
วาทการ 

ปลาย/2563 14 3 7 0 0 0 0 1 11 34 22 

นก 021076 
การเปOนผูMนำ
นันทนาการ 

ปลาย/2563 20 9 2 1 3 0 0 1 0 34 33 

ทท 022018 
มัคคุเทศกH
และผูMนำเที่ยว 

ปลาย/2563 0 6 22 4 1 0 0 1 2 34 31 

นก 021077 
เกมและการ
เปOนผูMนำเกม 

ปลาย/2563 14 3 2 9 0 0 0 3 5 34 26 

ป%2/ภาคปลาย 2563 
นก 022074 
การละเล>น
พื้นบMานและ
กีฬาไทย 

ปลาย/2563 8 20 9 1 0 0 0 0 0 34 34 

มศ 052025 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 3 9 9 5 2 4 6 0 0 38 38 

นก 012003 
การจัด
โปรแกรม
นันทนาการ 
 

ปลาย/2563 11 6 14 5 1 1 0 0 0 38 38 

วท 112009 
การใชM
โปรแกรม
สำเร็จรูปใน
ชีวิตประจำวัน 

ปลาย/2563 13 5 6 9 3 2 0 0 1 38 37 
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป%

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ>าน 
นก 022062 
การเปOนผูMนำ
นันทนาการ 

ปลาย/2563 26 8 3 1 0 0 0 0 0 38 38 

ทท 022001 
ภูมิศาสตรHการ
ท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 3 0 6 6 6 7 10 0 0 38 38 

วท 091005 
คณิตศาสตรH
และสถิติใน
ชีวิตประจำวัน 

ปลาย/2563 28 7 3 0 0 0 0 0 0 38 38 

ป%3/ภาคปลาย 2563 
ทท 003003 
สถิติและการ
วิจัยสำหรับ
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ปลาย/2563 0 2 4 7 25 0 0 0 0 38 38 

ทท 042003
การจัดและ
การบริหาร
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ  

ปลาย/2563 9 6 7 12 4 0 0 0 0 38 38 

นก 024075 
การจัดการ
ค>ายพักแรม 

ปลาย/2563 26 11 0 0 0 0 0 0 1 38 37 

ทท 013003 
พฤติกรรม
นักท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 19 9 7 3 0 0 0 0 0 38 38 

ทท044002 
จิตวิทยาการ
บริการดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 
 

ปลาย/2563 14 4 13 4 4 0 0 0 0 38 38 

ทท 023004 
การท>องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

ปลาย/2563 16 13 9 0 0 0 0 0 0 38 38 
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป%

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ>าน 
มศ 053027 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำ
ท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 4 6 8 4 17 0 0 0 0 38 38 

ป%4/ภาคปลาย 2563 
ทท 064003 
การฝjก
ประสบการณH
วิชาชีพดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ปลาย/2563 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

 
 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบRงชี้ ผลการดำเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ>งช้ี 5.1) 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขZอมูลท่ีใชZในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรและวัตถุประสงคVของหลักสูตร  

เปxาหมายเชิงปริมาณ 

- อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน  6 คน มีส>วนร>วมในการออกแบบหลกัสูตร  
เปxาหมายเชิงคณุภาพ  

-หลักสูตรสามารถออกแบบรายวิชาในหลักสูตรใหMเปOนไปตามโครงสรMางทีห่ลกัสตูร 
กําหนด และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร  
l ระบบและกลไก 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ ยวและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติ วิทยาเขตกระบี ่ดําเนินการออกแบบหลักสูตรร>วมกับ
สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการส>วนกลาง โดยมีการดําเนินการสํารวจความ
ตMองการของผูMใชMหลักสูตร ความตMองการของตลาดแรงงาน เกณฑHการจัดทําหลักสูตร 
การแต>งต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร เชิญผูMทรงคุณวุฒิวิพากษHหลักสูตร นําเสนอ
สภาวิชาการเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติอนุมัติ เสนอ สกอ. เผยแพร>
ไปยังวิทยาเขต ซึ่งหลักสูตรไดMมีส>วนร>วมในการออกแบบหลักสูตร โดยนําหลักสูตรที่
ไดMรับการอนุมั ติแลMว ไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหMมีประสิทธิภาพ 
สอดคลMองกับความกMาวหนMาทางวิชาการและความตMองการของผูMใชMบัณฑิต ผลลัพธH
การเรียนรูMของผูMเรียนตรงกับผลลพัธHการเรียนรูMที่กาํหนดในรายวิชาและหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดในรายวิชาครบถMวน การเปáดรายวิชา
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ตัวบRงชี้ ผลการดำเนินงาน 

เปOนไปตามขMอกําหนดของหลักสูตร ตอบสนองความตMองการของนักศึกษาเพื่อใหM
นักศึกษาสําเรจ็การศึกษาภายในเวลาที่กําหนดของหลักสูตร นอกจากน้ีหลักสูตรไดMมี
การสํารวจตลาดแรงงาน การระดมความคิดจากอาจารยHผูMสอน สอบถามจากศิษยHเก>า 
และจากผูMใชMบัณฑิต เพื่อใหMไดMขMอมูลที่ เปOนประโยชนHต>อการปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรใหMทันสมัยและสอดคลMองกับความตMองการของนักศึกษาและผูMใชMบัณฑิต ซึ่ง
ปeจจุบันสังคมใหMความสําคัญดMานการท>องเที่ยวโดยผสมผสานกับกิจกรรมนันทนาการ
มากข้ึน ทั้งการท>องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมกลุ>มเพื่อสรMางความสามัคคี 
และการท>องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท>องเที่ยวที่ส>งเสริมรายไดMในชุมชน เพื่อส>งเสริม
บุคคลทางดMานร>างกาย จิตใจ อารมณH สังคม คุณธรรมจริยธรรม และสติปeญญาใหM
เหมาะสมกับประเภทและบรบิทของนักท>องเที่ยว รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการ
จัดการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรใหMทันสมัย และสามารถนํามาประยุกตHใหM
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ดMวยเหตุน้ีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรดMานการท>องเที่ยว จึงเปOนสิ่งสําคัญที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ ไดMตระหนัก
ถึงการพัฒนาหลักสูตรใหMสอดคลMองกับวิสัยทัศนHเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

       ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยว
และนัทนาการ นําหลักสูตร 2560 ที่ไดMรับการปรับปรุงในป%การศึกษา 2556 ไป
วางแผนในการจัดการเรียนการสอนใหMมีประสิทธิภาพ สอดคลMองกับความกMาวหนMา 
ทางวิชาการและความตMองการของผูMใชMบัณฑิต ผลลัพธHการเรียนรูMของผูMเรียนตรงกับ 
ผลลัพธHการเรียนรูMที่กําหนดในรายวิชา หลักสูตรไดMกําหนดการจัดการเรียนการสอน 
ครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดในรายวิชาครบถMวน การเปáดรายวิชาเปOนไปตาม
ขMอกําหนดของหลักสูตร ตอบสนองตามความตMองการของนักศึกษาเพื่อใหMนักศึกษา
สําเร็จไดMทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  
    ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยว
และนัทนาการไดMจัดประชุมเพื่อวิเคราะหHการใชMหลักสูตรใหม>ที่ใชMมาครบ 3 ป%
การศึกษาแลMวน้ัน เพื่อไดMร>วมกันแสดงความคิดเห็นในการเลือกรายวิชาที่เหมาะสม
สอดคลMองกับบริบทของวิทยาเขต ตอบรับต>อตลาดแรงงานในปeจจุบัน และใชMเปOน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่สมบูรณHและพรMอมใชMในป%การศึกษา 2564     
(KB-ART- bTR-5-5.1-1-1)	 
l การประเมินกระบวนการ 

      จากการประเมินกระบวนการโดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรประชุม 
ทบทวนกระบวนการในการดําเนินการออกแบบหลกัสูตร ฉบับปรับปรุง 2560 พบว>า 
หลักสูตรมีการดําเนินการเปOนไปตามระบบและกลไกที่ไดMวางไวM และบรรลุเปkาหมาย
ในเชิงปริมาณคือ อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 ท>าน มีส>วนร>วมในการ
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ออกแบบหลักสูตร และเปkาหมายในเชิงคุณภาพ คือ หลักสูตรสามารถออกแบบ
รายวิชา ในหลักสูตรใหMเปOนไปตามโครงสรMางที่กําหนด และเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนในหลกัสูตร โดยหลักสูตรไดMทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ป%สุดทMาย/ บัณฑิตใหม>ที่มีต>อคุณภาพหลักสูตร ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ค>าเฉลี่ย 4.12) ซึ่งคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMนําผลการ
สํารวจมาประชุมทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงสาระของ
หลักสูตร โดยพบประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจนMอยที่สุด คือ วิชาเรียนหมวด
เลือกเสรี เหมาะสมสอดคลMองกับความตMองการ ในระดับปานกลาง (ค>าเฉลี่ย 3.73) 
(KB-ART- bTR-5-5.1-1-2) 
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      จากผลการประเมินกระบวนการ คณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMนําผลที่
ไดMจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป%สุดทMายที่มีต>อคุณภาพหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ มาวางแผนในการ
ออกแบบหลักสูตร และจัดแผนการเรียนการสอนใหMเหมาะสมและสอดคลMอง กับ
ความตMองการของผูMใชMบัณฑิตและสอดคลMองกับสภาพแวดลMอม สังคม เศรษฐกิจ และ
นํามาเปOนขMอมูลที่ใชMในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคHของ 
หลักสูตร โดยใหMความสําคัญกับกระบวนการออกแบบรายวิชา การเลือกรายวิชาใน 
หมวดเลือกเสรีใหMเหมาะสม และสอดคลMองกับความตMองการของบัณฑิตใหMเปOนผูMนำ
เที่ยวและนักนันทนาการที่สามารถปฏิบัติงานไดMอย>างมีประสิทธิภาพในป%การศึกษา 
2564 ต>อไป  
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหZทันสมัยตามความกZาวหนZาในศาสตรVสาขาวิชาน้ัน ๆ 

เปxาหมายเชิงปริมาณ  
- ในหลักสูตรมีวิชามากกว>า 1 รายวิชา มกีารนําเสนอองคHความรูMใหม>ในศาสตรHสาขา
ที่เกี่ยวขMอง 
เปxาหมายเชิงคณุภาพ 

- หลักสูตรจะตMองมีการดําเนินการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาใหMเกิดความทันสมัย 
กMาวหนMาตามวิทยาการใหม> ๆ ที่ทําใหMนักศึกษาเกิดองคHความรูMใหม>และเปOนประโยชนH  
l ระบบและกลไก 

     ในการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรไดMมกีารดําเนินงานตามระบบและกลไก
ร>วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร
โดยไดMมีการแต>งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ยกร>างหลักสูตรฉบับปรับปรุง
เชิญผูMทรงคุณวุฒิภายนอกมาร>วมวิพากษH และปรับปรุงตามขMอเสนอแนะของ 
ผูMทรงคุณวุฒิ  เสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงผ>านสภาวิชาการเห็นชอบ สภา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติอนุมัติ และนําส>ง สกอ. เผยแพร>ไปยังวิทยาเขต โดย
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หลักสูตรไดMมีส>วนร>วมในการปรับปรุงหลักสูตรโดยการรวบรวมขMอมูลเสนอแนะ       
การปรับปรุงหลักสูตรส>งใหMมหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติ โดยดูผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ในแต>ละป%การศึกษา หลังจากน้ันในแต>
ละป%การศึกษา หลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหาขMอสรุปเกี่ยวกับเน้ือหา
เพิ่มเติมในแต>ละรายวิชา นวัตกรรม หรืองานวิจัยที่แปลกใหม>เพื่อใหMนักศึกษาไดMรับ
ความรูMที่ทันต>อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

       การดําเนินงานในป%การศึกษา 2563 ไดMมีการใชMหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งเปOนการ
ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบ 
หลักสตูรไดMร>วมกันวิเคราะหHและออกแบบในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหM 
มีความทันสมัยตามความกMาวหนMาในศาสตรHสาขาวิชา ซึ่งสามารถสรุปในประเด็น 
ต>อไปน้ี  

1. สถานการณHหรือการพัฒนาทางสังคมปeจจุบันการใหMความสําคัญดMานการ
ท>องเที่ยวเชิงสุขภาพมากข้ึน ทั้ งการส>งเสริมจัดการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนควบคู>ไปกับการท>องเที่ยว เพื่อสรMางความแข็งแรง สนุกสนาน 
เพลิดเพลินทั้งทางร>างกายและจิตใจ ใหMกับประชากรของประเทศ  

2. สถานการณHหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไดMกําหนดใหMการส>งเสริม
ดMานการท>องเที่ยว การลดปeจจัยเสี่ยงดMานการท>องเที่ยวอย>างเปOนองคHรวม เปOน
ยุทธศาสตรHในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ และเปOนการเตรียมความพรMอมดMาน
บุคลากรของชาติ สู>ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห>งชาติจึงจําเปOนตMองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหMสอดคลMองกับสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง  

3. การพัฒนาหลักสูตร มีความจําเปOนตMองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพใน
การผลิตบุคลากรดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อตอบสนองความตMองการ
ดMานกําลังคนที่มีความรูMความสามารถทางศาตรHการท>องเที่ยวและนันทนาการ  

4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหMสอดคลMองกับนโยบายของรัฐบาล ซึง่กําหนด
ประเทศไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 เพื่อใหMเปOนบัณฑิตที่เปOนคนดี มีคุณธรรม  

จากการพัฒนาเปOนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและ
นันทนาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMมีการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกในการปรับปรงุหลักสูตรใหMทันสมัยตามความกMาวหนMา
ของศาสตรHสาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการ พบว>าจากการเปลี่ยนแปลงสาระ
รายวิชาในหลักสูตรใหMมีความทันสมัยต>อบริบทของวิชาชีพในปeจจุบัน คณะกรรมการ
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรตMองทําการปรับปรุงแผนการเรียนใหMสอดคลMองกับหลักสูตร 
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รวมถึงอาจารยHผูMสอนในแต>ละรายวิชาจะตMองมีการพัฒนานักศึกษาใหMเกิดองคHความรูM
ใหม> ๆ โดยการนํางานวิจัยมาเปOนกรณีศึกษา หรือมอบหมายงานใหMนักศึกษาคMนควMา
ความรูMเพิ่มเติมจากแหล>งขMอมูลที่เช่ือถือไดM เช>น วิชาการท>องเที่ยวเชิงนิเวศไดMมีการ
เพิ่มเน้ือหาการท>องเทีย่วอย>างย่ังยืน โดยการใหMชุมชนมีส>วนร>วม ซึ่งเปOนการท>องเทีย่ว
ที่กําลังไดMรับความนิยมในปeจจุบัน เพื่อใหMนักศึกษาไดMรับองคHความรูMทางการท>องเที่ยว
ต>อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวิชาการจัดการส>วนหนMาโรงแรมที่ไดMมีการเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติดMานโปรแกรมการใชMงานส>วนหนMาที่ทันสมัยและกำลังไดMรับความ
นิยม และมีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการจริง โดยไดMรับความ
อนุเคราะหHจาก LaRio Hotel เปOนสถานที่ฝjกปฏิบัติการจริง เพื่อผลิตบัณฑิตใหMมี
ทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย เปOนไปตามความตMองการของตลาดแรงงาน  
(KB-ART- bTR-5-5.1-1-3) (KB-ART- bTR-5-5.1-1-4) (KB-ART- bTR-5-5.1-1-5) 
l การประเมินกระบวนการ 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดMมีการประชุมวางแผนตรวจสอบแผนการเรียน
ที่กําหนดไวMจากคําสั่งผูMสอนรายวิชาและตารางสอนรายวิชาของป%การศึกษา 2563 
พบว>า ตารางสอนและแผนการเรียนเปOนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ กําหนดไวM 
อีกทั้งในการประชุมอาจารยHประจําคณะไดMสอบถามไปยังอาจารยHผูMสอนใน แต>ละ
รายวิชา พบว>า ในแต>ละรายวิชามีกระบวนการมอบหมายงานใหMนักศึกษา คMนควMา
แนวคิด ทฤษฎี องคHความรูMใหม> ๆ เพื่อนํามาอภิปรายร>วมกันในช้ันเรียน ซึ่ง เมื่อ
ประเมินตามความสําเร็จ พบว>า หลักสูตรบรรุลุผลสําเร็จทั้งในเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ ซึ่งในเชิงคุณภาพ หลักสูตรมีการดําเนินการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาใน 
หลักสูตรใหMเกิดความทันสมัยกMาวหนMาตามวิทยาการใหม> ๆ ที่ทําใหMนักศึกษาเกิดองคH
ความรูMใหม>และเปOนประโยชนH ในส>วนเปkาหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรมีวิชามากกว>า 1 
รายวิชาที่มีการนําเสนอหลักการ ทฤษฎี หรือองคHความรูMใหม>ในศาสตรHสาขาที่
เกี่ยวขMอง  
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      จากผลการดําเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรถือไดMว>าหลักสูตรไดMมีการกํากับ  
ติดตาม กระบวนการเรียนการสอนของอาจารยHผูMสอนภายในหลักสูตร ใหMมีการ 
ปรับปรุงเน้ือหาการสอนใหMเปOนไปอย>างทันสมัยกMาวหนMาในศาสตรHสาขาวิชาไดMอย>างดี 
ซึ่งจากการประชุมผูMรบัผดิชอบหลักสตูรเห็นควรว>า ในป%การศึกษา 2564 หลักสูตรจะ 
ยังคงมีการกํากับติดตาม และควรตMองจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อ 
พัฒนานักศึกษาใหMมีความรูMและทักษะที่มีความทันสมัย นอกจากน้ีหลักสูตรยังเห็นว>า 
การพัฒนาตนเองของอาจารยHผูMสอนก็เปOนอีกปeจจัยที่ช>วยใหMอาจารยHผูMสอนมีความรูM 
ใหม> กMาวทันต>อองคHความรูMใหม>ที่เกิดข้ึนอยู>ตลอดเวลา เพื่อไดMนํามาพัฒนานักศึกษา 
ใหMพัฒนาอย>างมีคุณภาพสอดคลMองกับความตMองการของตลาดแรงงานอย>างต>อเน่ือง  
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การวางระบบผูMสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(ตัวบ>งช้ี 5.2) 

1. การกำหนดผูZสอน 

เปxาหมายเชิงปริมาณ 

- หลกัสูตรมีการกําหนดผูMสอนจำนวน 19 คน ครบตามจํานวนรายวิชาที่เปáดสอน 
จำนวน 51 รายวิชา 
เปxาหมายเชิงคณุภาพ 

- ผูMสอนในหลักสูตรจะตMองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือดํารงตําแหน>งทางวิชาการ
ไม>นMอยกว>าผูMช>วยศาสตราจารยH ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธHกับสาขาวิชาที่เปáดสอน  
l ระบบและกลไก 

       จากการพิจารณากระบวนการกําหนดผูMสอนในป%การศึกษา 2562 ที่ผ>านมา 
พบว>าการจัดผูMสอนในบางรายวิชาไม>ตรงกับประสบการณHสอนของอาจารยH ดังน้ันใน
ป%การศึกษา 2563 คณะกรรมการหลักสูตรร>วมกับคณะไดMดําเนินการตรวจสอบ
แผนการเรียนของนักศึกษาทั้งหลกัสตูรนํามาตรวจสอบเน้ือหา คําอธิบายรายวิชาของ
แต>ละวิชาเพื่อนํามาประชุมวางแผนการกําหนดตัวผูMสอนใหMสอดคลMองกับรายวิชา ทั้ง
คุณวุฒิ ประสบการณH และความเช่ียวชาญในการสอน โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ร>วมกับคณะและฝ¶ายวิชาการดําเนินการกําหนดผูMสอนตามระบบและกลไกการวาง
ระบบผูMสอน โดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสตูร ตรวจสอบประสบการณH ความ
เช่ียวชาญของอาจารยHผูMสอน กําหนดเกณฑHการจัดระบบผูMสอน ดําเนินการจัดผูMสอน
ทั้งวิชาเฉพาะดMานและรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทํา 
มคอ.3 - มคอ.6 จัดระบบการกํากับติดตามในการจัดทํา มคอ.3 - มคอ.6 มีการ
ประเมินการสอนของอาจารยHผูMสอน รายงานผลการประเมิน และนําผลการประเมิน
มาใชMเพื่อพัฒนาระบบผูMสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจากการ
พิจารณากระบวนการกําหนดผูMสอนในป%การศึกษา 2562 ที่ผ>านมาพบว>า อาจารยH
ประจำหลักสูตรตรงตามรายวิชา แต>อาจารยHผูMสอนในบางรายวิชาขาดคุณสมบัติใน
การต>อสญัญาจMาง  
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

       ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMมีการประชุมคณะกรรมการผูMรับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อจัดอาจารยHผูMสอนรายวิชาต>าง ๆ ในสาขาวิชาตามความเหมาะสม ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณHของอาจารยHแต>ละคน โดยพิจารณาตามแผนการเรียนทั้ง
หลักสูตรว>ามีรายวิชาอะไรบMาง หลักสูตรสามารถเปáดรายวิชาสําหรับนักศึกษาใน
รายวิชาเลือกเสรีไดMในวิชาใดบMาง เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของอาจารยHผูMสอน
ในหลักสูตร นอกจากน้ียังไดMร>วมกันพิจารณากําหนดช่ัวโมงการสอนของอาจารยH
ผูMสอนแต>ละคน ไม>ใหMเกินภาระงานข้ันต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงมีการ
ประชุมร>วมกับฝ¶ายวิชาการวิทยาเขตในการกําหนดอาจารยHผูMสอนในรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปที่มีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณH ในการสอนในรายวิชาที่
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หลักสูตรไดMกําหนด โดยในป%การศึกษา 2563 ไดMมีการจัดสรรอาจารยHผูMสอนที่มีความ
เช่ียวชาญเหมาะสม เพิ่มเติมในรายวิชา ภาษาไทย เพื่อตอบรับต>อกระบวนการใน
การกําหนดผูMสอนอย>างเหมาะสม (KB-ART- bTR-5-5.2-1-1) (KB-ART- bTR-5-5.2-
1-2) (KB-ART- bTR-5-5.2-1-3) (KB-ART- bTR-5-5.2-1-4)  
       เมื่อหลักสูตรร>วมกับฝ¶ายวิชาการมีการกําหนดวิชาเรียนและผูMสอนแลMว            
จะ ร>วมกันจัดตารางสอน รวมถึงจัดภาระงานของอาจารยHผูMสอน ไม>ใหMเกิดภาระงาน
สอน ที่มากเกินไป และหลักสูตรจะมีการสอบถามจากอาจารยHผูMสอนถึงความพรMอม
ในการสอนในรายวิชาต>าง ๆ จากน้ันอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMเชิญอาจารยH
ผูMสอนมาพูดคุยและแนะนําการทํา มคอ. 3 - มคอ.6 ใหMครอบคลุมตามผลการเรียนรูM
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ โดยมีการ
กําหนดการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหMเปOนไปตามเกณฑHกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
l การประเมินกระบวนการ 

      จากการประเมินกระบวนการดMานการกําหนดผูMสอนดMวยการตรวจสอบและ  
ทบทวนการจัดตารางสอนและตารางเรียนพบว>า การดําเนินงานดังกล>าวมีการ 
ดําเนินงานตามวงจร PDCA โดยหลักสูตรมีกระบวนการในการดําเนินงานที่เปOนไป 
ตามเปkาหมายที่หลักสูตรไดMกําหนดไวMในเชิงคุณภาพ คือ หลักสูตรมีอาจารยHผูMสอนที่มี 
ความรูM มีประสบการณH และความเช่ียวชาญในรายวิชาที่เปáดสอน ส>วนเชิงปริมาณ 
พบว>า หลักสูตรสามารถจัดผูMสอนไดMครบทุกรายวิชาในแผนการเรียนตามที่หลักสูตร 
ไดMกําหนดไวM นอกจากน้ีหลักสูตรไดMประเมินการสอนของอาจารยH พบว>า ในภาคตMนมี
ค>าเฉลี่ย4.34 และภาคปลาย มีค>าเฉลี่ย 4.28 ซึ่งอยู>ในระดับดีทั้ง สองภาคการศึกษา 
(KB-ART- bTR-5-5.2-1-5) 
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      จากผลการดําเนินงานในการกําหนดผูMสอนถือไดMว>าหลักสูตรไดMมีการวาง 
แผนการดําเนินงานที่ส>งผลใหMเปOนไปตามเปkาหมายที่หลักสูตรไดMกําหนดไวM จึงเห็น 
ควรว>า ควรมีการทบทวนแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในทุกป%การศึกษา เพื่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการคณะไดMร>วมกันกําหนดผูMสอนที่มีความ
เหมาะสมในแต>ละรายวิชา และในป%การศึกษา 2564 หลักสูตรจะยังคงมีวางแผนการ
ดําเนินงานในการกําหนดผูMสอนร>วมกับคณะ และวิทยาเขตเพื่อใหMไดMอาจารยHผูMสอนที่
มีความเช่ียวชาญในรายวิชาที่เปáดสอน และ กําหนดภาระงานใหMอาจารยHผูMสอนไดM
อย>างเหมาะสม นอกจากน้ีหลักสูตรยังคํานึงถึงการพัฒนาความรูMของอาจารยH
ผูMรับผิดชอบรายวิชาเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญและประสบการณHที่เปOนประโยชนHต>อการ
จัดการเรียนการสอน  
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2.การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูZ (มคอ. 3 และ มคอ. 

4) การจัดการเรียนการสอน  

เปxาหมายเชิงปริมาณ  

- มีจํานวน มคอ.3และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชาจำนวน 51 รายวิชา ที่จัดการเรียนใน
ป%การศึกษา 2563 

เปxาหมายเชิงคณุภาพ 

- คุณภาพของ มคอ.3และ มคอ.4 เปOนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ (TQF) และเปOนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 (มาตรฐานที่ 1 ดMานผลลพัธHผูMเรียน)  
l ระบบและกลไก 

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ มีระบบ
และกลไกในการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูM มคอ.3 และ
มคอ.4 การจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
และทําการประเมิน มคอ.3 และ มคอ.4 กําหนดเกณฑHการจัดระบบผูMสอน 
ดําเนินการจัดผูMสอน กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 จัดระบบ
การกํากับ ติดตามในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 มีการประเมินผล รายงานผลการ
ประเมิน และนําผลการประเมินมาใชMเพื่อพัฒนาระบบการจัดทําแผนการเรียนรูM 
มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน มคอ.4  

หลักสูตรมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน และกําหนดรูปแบบการกํากับติดตาม 
และตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหMมีความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยจากการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดMมีการกําหนดวันเวลาใหMคณะกรรมผูMรับผิดชอบ
หลักสูตรร>วมตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหMเปOนไปตามการกําหนด
จุดมุ>งหมาย วัตถุประสงคH ผลการเรียนรูMของนักศึกษาใหMสอดคลMองกับ มคอ.2 และ
เปOนไปในแนวทางเดียวกัน 

นอกจากน้ีจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในป%การศึกษา 
2561 (ก>อนการเกิดโรคระบาด Covid-19) คณะกรรมการประเมินไดMใหMขMอเสนอแนะ
ว>า ควรมีการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  ใหMสอดคลMองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ (TQF) และเปOนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (มาตรฐานที่ 1 ดMานผลลัพธH ผูMเรียน)  
 l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

       ในภาคตMนป%การศึกษา 2563 หลักสูตรประชุมหารือร>วมกับคณะเพื่อทําความ
เขMาใจร>วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ซึ่งช้ีแจงอาจารยHประจํา
คณะในประเด็นความสอดคลMองของผลลัพธHการเรียนรูMตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กับผลลัพธHผูMเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 เพื่อใหMอาจารยHประจําคณะไดMรับความรูM ความเขMาใจเกี่ยวกับผลลัพธHผูMเรียน
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ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ นํามาประยุกตHใชMในการจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 ไดMอย>างเหมาะสม และหลักสูตร ไดMแจMงกําหนดการส>ง มคอ.3 และมคอ.
4 มีการแต>งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ มคอ.3 และ มคอ.4 ในแต>ละ
รายวิชา ซึ่งจากการประเมินคุณภาพของ มคอ.3 และ มคอ.4 พบว>า เชิงปริมาณ 
อาจารยHผูMสอนไดMส>ง มคอ.3 และ มคอ.4 ครบตามรายวิชาจำนวน  51 รายวิชา ที่มี
การจัดการเรียนการสอน ดMานเชิงคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 เปOนไปตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูMระดับอุดมศึกษา และผลลัพธHผูMเรียนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
l การประเมินกระบวนการ 

      หลักสูตรไดMมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการกํากับติดตามและ  
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูM (มคอ.3 และ มคอ.4.) ตามลําดับดMวยแบบ 
ตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4.) เมื่อพบ
ขMอผิดพลาดของ มคอ. 3 และมคอ.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะดําเนินการ
แจMงกลับไปยังผูMสอนเพื่อแกMไขใหMถูกตMองต>อไป  
     จากการทบทวนระบบและกลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรูM (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMมี
การ ประชุม เพื่อทบทวนผลของการดําเนินงานตามระบบและกลไกขMางตMน พบว>า ใน
ภาค ตMนป%การศึกษา 2563 มีจํานวน มคอ. 3 และ มคอ.4  ครบทุกรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร แต>พบว>าแบบตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3 และ มคอ.4) มีการระบุการตรวจสอบความสอดคลMองของผลลัพธHการเรยีนรูM
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กับผลลัพธHผูMเรียนตาม
มาตรฐานการ อุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ไม>ถูกตMองทําใหMไม>เปOนไปตามเกณฑH มคอ.2 จึง
แจMงใหMปรับปรงุแกMไขใหMถูกตMอง (KB-ART- bTR-5-5.2-1-6) (KB-ART- bTR-5-5.2-1-
7) 
 l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      ในภาคปลาย ป%การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMมีการปรับปรุงแบบตรวจสอบ  
คุณภาพรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยไดMเพิ่มหัวขMอการ
ตรวจสอบความ สอดคลMองของผลลัพธHการเรียนรูMตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กับผลลัพธHผูMเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2563 ซึ่งช>วยใหMคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกตMองของ 
มคอ. 3 และ มคอ.4  ไดMง>ายมากข้ึน  

จากการดําเนินการแกMไขเพิ่มเติมดังกล>าวหลักสูตรไดMประชุมเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดMานการกํากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ. 4 พบว>า การดําเนินงานดังกล>าว
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อีกทั้งหลักสูตรมีกระบวนการในการ
ดําเนินงานที่เปOนไปตามเปkาหมายที่หลักสูตรไดMกําหนดไวM ทั้งในเชิงคุณภาพ คือ 
อาจารยHผูMสอนไดMเขMาใจในหลกัการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 มากข้ึนและสามารถ จัดทํา
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ไดMครอบคลุมตามผลการเรียนรูMของนักศึกษาตามกรอบ TQF และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ส>วนเชิงปริมาณ มี มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชาที่เปáดสอนในป%
การศึกษา 2563 ซึ่งหลักสูตรไดMมีการวางแผนการดําเนินงานว>าในป% 2564 จะมีการ
กํากับติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาที่เปáดสอนใหMมีความ
ถูกตMองและเปOนไปตามผลการเรียนรูMของนักศึกษาตามกรอบ TQF นอกจากน้ัน
หลักสูตรยังไดMเล็งเห็นถึงความสําคัญของมาตรฐานการอุดมศึกษา จึงไดMมีความเห็นว>า
ในป%การศึกษา 2564 ควรมีการปรับเน้ือหา รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลของผูMเรยีนใหMมีความ สอดคลMองกับมาตรฐานผลลัพธHผูMเรียนมากข้ึน 
(KB-ART- bTR-5-5.2-1-8)  
3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เปxาหมายเชิงปริมาณ 

- หลกัสูตรมีการบรูณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหMกับนักศึกษาไดMครบทั้ง 3 ดMาน  
เปxาหมายเชิงคณุภาพ  

- นักศึกษาสามารถอธิบายและเขMาใจในหลักการการทําวิจัย มีการนําความรูMทาง
ศาสตรHดMานการท>องเที่ยวและศาสตรHดMานนันทนาการ ไปบรกิารวิชาการทางสังคม 
และเปOนผูMที่สามารถรกัษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  
l ระบบและกลไก 

   หลักสูตรร>วมกับคณะดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม วางแผนและจัดทําแผนการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการรายวิชากับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
เปOนไปตามเกณฑHกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมิน
ความสําเร็จจากแผนการบูรณาการใหMครอบคลุมทั้ง 3 ดMาน  
 l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางที่กําหนด
ขMางตMน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดMมีการประชุมวางแผนการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ร>วมกับคณะ ภายหลังการวางแผนไดMจัดใหMมีการจัดการเรียน การสอนตาม
กระบวนการการดําเนินงานที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี  

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย พบว>าหลักสูตรไดMมีการ 
ดําเนินงานการบูรณาการการเรียนการสอบควบคู>กับการวิจัย โดยการกําหนด 
กิจกรรมการเรียนสอนที่ใหMนักศึกษาในรายวิชาที่ปฏิบัติการวิจัยตามหลักการวิจัย 
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ดังน้ี  
- รายวิชาการเตรียมฝjกประสบการณHวิชาชีพท>องเที่ยวและนันทนาการ ไดMมีการ 
มอบหมายใหMนักศึกษาจัดทําการคMนควMาอิสระ ซึ่งมีรูปแบบกระบวนการ เช>นเดียวกับ
การทําวิจัย นักศึกษากําหนดหัวขMอทางการท>องเที่ยวและนันทนาการที่สนใจ โดยมี
อาจารยHประจําวิชาเปOนที่ปรึกษาการคMนควMาอิสระ ระยะเวลาในไม>นMอยกว>า 12 
สัปดาหH วิเคราะหHขMอมูล ประเมินและสรุปผล โดยผ>านคําแนะนําของอาจารยHที่
ปรึกษา และนําเสนอผลการวิจัยใหMคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งนักศึกษาไดMนําความรูM
จากวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับการท>องเที่ยวและนันทนาการมาประยุกตHใชMกับการ
คMนควMาอิสระทําใหMไดMทบทวนกระบวนการในการวิจัยมากข้ึน  
(KB-ART- bTR-5-5.2-1-9) (KB-ART- bTR-5-5.2-1-10) 

 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบริการวิชาการแก>สังคม พบว>า หลักสูตรมีการ
ดําเนินงานการบูรณาการการเรียนการสอนควบคู>กับการบริการวิชาการแก>สังคม 
โดยอาศัยความรูMความสามารถและความเช่ียวชาญทางดMานการท>องเที่ยวและ
นันทนาการ ดังน้ี  

- รายวิชาการจัดและการบริหารการท>องเที่ยวและนันทนาการ ทท 042003 
โดยใหMนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา เขียนโครงการเพื่อนำไปบริการวิชาการแก>สังคมใน
ดMานต>าง ๆ อาทิ เช>น โครงการเรารMองเพื่อนพMองไดMฟeง นันทนาการแก>ประชาชนและ
นักท>องเที่ยว ณ สวนสาธารณะธารา และโครงการTrash Human เพื่อบริการ
สาธารณะ ในบริเวณอุทยานแห>งชาติหาดนพรัตนHธารา (KB-ART- bTR-5-5.2-1-11) 
(KB-ART- bTR-5-5.2-1-12) 

- รายวิชาการจัดโปรแกรมนันทนาการ ภายหลังการเรียนในสัปดาหHที่  5 
อาจารยH ผูMสอนมีการกําหนดใหMนักศึกษาที่เรยีนในรายวิชา บริการดMานนันทนาการแก>
ผูMสูงอายุ ณ องคHการบริหารส>วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
(KB-ART- bTR-5-5.2-1-13) 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม โดยหลักสูตรมีการดําเนินงานการบูรณาการการเรียนการสอนควบคู>กับ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- ในรายวิชาค>ายพักแรม ไดMบูรณาการเน้ือหารายวิชาร>วมกับโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล>นพื้นบMานและกีฬา โดยการประยุกตHความรูMในรายวิชา
ค>ายพักแรม กิจกรรมการละเล>นพื้นบMาน (การยิงลูกนู) (KB-ART- bTR-5-5.2-1-14) 
(KB-ART- bTR-5-5.2-1-15) 

 l การประเมินกระบวนการ 

      ในการประเมินกระบวนการโดยคณะกรรมการผูMรบัผิดชอบหลักสูตร ไดMมีการนํา
สรุปแผนการดําเนินงานตามแผนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
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การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาประชุม 
พบว>า การดําเนินงานดังกล>าวเปOนไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงคHที่ไดMกําหนดไวM 
นอกจากน้ียังพบว>ามีกระบวนการในการดําเนินงานที่เปOนไปตามเปkาหมายที่หลักสูตร
ไดMกําหนดไวM ทั้งเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาสามารถ อธิบายและเขMาใจในหลักการการ
ทําวิจัย จากการสัมภาษณHอาจารยHผูMสอนพบว>า นักศึกษาสามารถเขMาใจหลักการและ
กระบวนการในการทําวิจัย มีการนําความรูMทางดMานการท>องเที่ยวและนันทนาการไป
บริการวิชาการทางสังคม และไดMเขMาร>วมกิจกรรมที่มีการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ส>วนเชิงปริมาณ หลักสูตรไดMมีการจัดการเรียน การสอนที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
ครอบคลุมครบทั้ง 3 ดMาน  
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      จากการประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว>าควร
มีการประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ 
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกป% โดยใหMอาจารยHผูMสอนไดMมี
บทบาทในการกําหนดการบูรณาการและกิจกรรมดMวยตนเอง ผ>านความเห็นชอบจาก
ทางคณะ โดยเฉพาะอย>างย่ิงในดMานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ในปeจจุบันมี
ช>องทางการเผยแพร>สู>สังคมไดMอย>างหลากหลายมากข้ึน เช>น การถ>ายทอดสดผ>าน
ทางช>องทางโซเชียลมีเดียและเผยแพร>ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในป%การศึกษา 
2564 ต>อไป  
 

การประเมินผูMเรียน 
(ตัวบ>งช้ี 5.3) 

1. การประเมินผลการเรียนรูZตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ 

เปxาหมายเชิงปริมาณ 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ไม>นMอยกว>ารMอยละ 25 ของรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในป%การศึกษา 2563 
และมีการทบทวนผลการเรียนรูMของนักศึกษาในจำนวน 15 รายวิชา 
เปxาหมายเชิงคณุภาพ  

      อาจารยHผูMสอนในรายวิชาสามารถทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ตรงกับ 
มาตรฐานผลการเรียนรูMที่กําหนดไวMแต>ละรายวิชาตรงตาม มคอ.2  
 l ระบบและกลไก 

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการไดMมีการ
แต>งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูMของนักศึกษา โดยอาจารยH
ผูMรับผิดชอบหลักสูตรมีส>วนร>วม รวมถึงมีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานการเรียนรูMตาม มคอ.3 ตามเกณฑHกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
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มีการประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรูM รายงานผล การตรวจสอบ และ
นําผลที่ไดMไปวางแผนพัฒนาการประเมินผูMเรียน  
 l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

       ในป%การศึกษา 2563 พบว>า มีการตรวจสอบผลการเรียนรูMของนักศึกษา 
จำนวน 15 รายวิชา และเขMาระบบการประเมินผลการเรียนรูMตามกําหนดเวลา ไดMมี
การประชุมทบทวนการประเมนิผลการเรยีนรูM และหลักสูตรมีการกําหนดภาระหนMาที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปOนคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน
การเรียนรูMตาม มคอ.3 ตามเกณฑHกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งในป%
การศึกษา 2563 หลักสูตรไดMทําการทวนสอบดMวยแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งจากการดําเนินงานในป%การศึกษา 2563 
หลักสูตรไดMใหMนักศึกษาประเมินตนเองโดยการทําแบบสอบถามพรMอมกับการสอบ
ปลายภาค ซึ่งพบปeญหาว>านักศึกษาไม>มีเวลาในการอ>านหัวขMอในการประเมินตนเอง 
ทําใหMไดMผลการประเมินที่มีความคลาดเคลื่อนและไดMขMอมูลไม>ครบถMวน ทาง
คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีมติใหMทำการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชM
รูปแบบการประเมินตนเองผ>านทางช>องทางออนไลนHในป%การศึกษาถัดไป ในป%
การศึกษา 2563 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูMไดM
ดําเนินการทวนสอบ จํานวน 15 รายวิชา จาก 51 รายวิชา คิดเปOนรMอยละ 30 ของ
รายวิชาที่เปáดสอนในป% การศึกษา 2563 ซึ่งแต>ละวิชาเปOนไปตาม มคอ. 2 นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร>วมกับอาจารยHผูMสอนไดMมีการตรวจสอบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีการทบทวนผลการเรียนรูMของนักศึกษา  
(KB-ART- bTR-5-5.3-1-1) (KB-ART- bTR-5-5.3-1-2) 

l การประเมินกระบวนการ 

      ในป%การศึกษา 2563 พบว>า มีการตรวจสอบผลการเรียนรูMของนักศึกษา จำนวน 
15 รายวิชา และเขMาระบบการประเมินผลการเรียนรูMตามกําหนดเวลา นอกจากน้ี
หลักสูตรไดMมีการประชุมทบทวนการประเมินผลการเรียนรูM พบว>า มีการกําหนด
นโยบายใหMทุกรายวิชาดําเนินการประเมินผลการเรียนรูMใหMมีผลการเรียนที่สมบูรณH
ภายในภาคการศึกษาน้ัน โดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรไดMใหMอาจารยHที่ 
ปรึกษาคอยกํากับและติดตามใหMนักศึกษาไดMแกMไขผลการเรียนกับอาจารยHผูMสอนใหM
เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่งานทะเบียนไดMกําหนด	 

ในส>วนของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรูM จากการ 
ประเมินกระบวนการดMวยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว>า อาจารยH
ผูMสอนในรายวิชาสามารถทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ตรงกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูMที่กําหนดไวM และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีการทบทวนผลการเรียนรูMของนักศึกษาจำนวน 15 
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รายวิชาในป%การศึกษา 2563 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      จากการประเมินกระบวนการ ในป%การศึกษา 2563 พบว>าภายหลังจากการ
ดําเนินการเก็บขMอมูลการประเมินตนเองของนักศึกษาโดยการทําแบบสอบถาม ทําใหM
ทางหลักสูตรไดMรับขMอมูลจากนักศึกษาครบทุกคนคิดเปOนรMอยละ 100 นอกจากน้ีการ
เก็บขMอมูลโดยการทําแบบสอบถามยังช>วยในการวิเคราะหHขMอมูลทางสถิติพื้นฐาน ทํา
ใหMไดMขMอมูลที่ง>ายต>อการสรุปผล สามารถนํามาวิเคราะหHและนําไปพัฒนาในป%
การศึกษา 2564 นอกจากน้ีพบว>า คณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยH
ผูMสอน ควรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย>างชัดเจน โดยหลักสูตร
ควรแจMงใหMอาจารยHผูMสอนทราบว>าจะมีการติดตามประเมินผล การเรียนรูMใหMครบถMวน
ในทุกรายวิชา และมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการใหMอาจารยHผูMสอน
ทุกคนทราบในป%การศึกษาถัดไป  
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูZของนักศึกษา   

เปxาหมายเชิงปริมาณ 

- หลกัสูตรมีการตรวจสอบวิธีการประเมินผูMเรียนในการกําหนดสัดส>วนคะแนนอิง
เกณฑH ไม>ต่ำกว>า 50 คะแนน ( ระดับผลการเรียน D) สอดคลMองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิจำนวน 15 รายวิชา 
เปxาหมายเชิงคณุภาพ 

- อาจารยHผูMสอนสามารถกําหนดวิธีการประเมินนักศึกษาทีส่อดคลMองและครอบคลมุ 
ผลการเรียนรูMตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต>ละรายวิชาตรงตาม มคอ.2 และ 
สอดคลMองกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาแห>งชาติ พ.ศ.2561 

l ระบบและกลไก 

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ ไดMมีการ
แต>งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรูMตาม มคอ.3 ตาม
เกณฑHกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการประชุมเพื่อวางแผน การ
ประเมินผลการเรยีนรูM รายงานผลการตรวจสอบ และนําผลที่ไดMไปวางแผนพัฒนาการ
ประเมินผูMเรียน  
 l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

     ในป%การศึกษา 2563 หลักสูตรมีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูMของ
นักศึกษาโดยใชMแบบตรวจสอบวิธีการการประเมินผูMเรียนโดยอาจารยHผูMรับผิดชอบ 
รายวิชาตรวจสอบการกําหนดเกณฑHการประเมินผูMเรียน วิธีการประเมิน เครื่องมือ
และวิธีการประเมินในแต>ละรายวิชา ซึ่งพบว>า ในแต>ละรายวิชามีการออกแบบการ
ประเมินผูMเรยีนที่สอดคลMองตามผลลัพธHใน มคอ.2 ทั้ง 15 รายวิชา และมีการประเมิน
ดMวยวิธีการที่ครอบคลุมผลการเรียนรูMตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห>งชาติ เช>น มีการประเมินการเขMาช้ันเรียน ความรับผิดชอบในการส>งงานที่ไดMรับ
มอบหมาย แบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย การประเมินช้ินงาน การประเมินโดย
ใหMผูMเรียนมีส>วนร>วม การสังเกตพฤติกรรม การทํางานเปOนทีม เปOนตMน และอาจารยH
ผูMรับผิดชอบรายวิชาทั้ง 15 รายวิชามีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผูMเรียนเปOนไปตาม มคอ.3 และมีการรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา  
มคอ.5 ที่สอดคลMองกับ มคอ.3 (KB-ART- bTR-5-5.3-1-3) 
 l การประเมินกระบวนการ 

จากการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรูMตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
พบว>า กระบวนการดําเนินการเปOนไปตามข้ันตอน PDCA โดยการประเมินผลการ
เรียนรูM ครอบคลุมทุกดMาน ประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขา การท>องเที่ยวและนันทนาการ พบว>า วิธีการประเมินผูMเรียนใน 15 รายวิชาใชM
วิธีการที่สอดคลMองกับมาตรฐานการเรียนรูMที่กําหนดเปOนไปตามเปkาหมายที่วางไวMทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  
 l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

จากการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรูMตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
พบว>า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการไดM 
ดําเนินการวิเคราะหHและปรับปรุงเพื่อกําหนดแผนการกํากับติดตามและการ 
ตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรูMใหMมีความสอดคลMองและชัดเจน รวมถึงวาง
แผนการนําผลการทวนสอบไปใชMในการพัฒนาการเรียนการสอนอย>างต>อเน่ืองเพื่อ
เปOนการพัฒนาคุณภาพการประเมินผลการเรียนรูMตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในป%
การศึกษาต>อไป  
3.การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6    และมคอ.7)   

เปxาหมายเชิงปริมาณ 

      หลักสูตรกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 มคอ. 6 และ มคอ.7 
ครบทุกรายวิชา จำนวน 51 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในป%การศึกษา 2563 
และมรีายงานการดําเนินงาน มคอ.7 ครบทุกตัวบ>งช้ี  
เปxาหมายเชิงคณุภาพ  

การจัดทํ า มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 ของหลักสูตรเปOนไปตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูMระดับอุดมศึกษา 

l ระบบและกลไก 

     หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนใหMใชMแบบฟอรHมเดียวกันในการรายงานผล และมี 
การกํากับติดตามการรายงานผลใหMเปOนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด และ
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ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบ
หลักสูตรตรวจสอบและทําการประเมิน กําหนดแนวปฏิบัติ จัดระบบการกํากับ
ติดตาม มกีารประเมินผล รายงานผลการประเมิน และนําผลการประเมินมาใชMเพื่อ
พัฒนาระบบการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มีการรายงานผลการประเมินและนําผลการประเมินไป
ใชMในทุกภาคการศึกษา  
 l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

ในป%การศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตรHไดMนําแบบฟอรHม มคอ.5 ที่ไดMมาตรฐาน 
เผยแพร>แก>อาจารยH ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพื่อใหMการเขียนรายงานผล 
มคอ.5 เปOนไปในทิศทางเดียวกัน โดยไดMมีการช้ีแจงแก>อาจารยHใหม>เกี่ยวกับวิธีการ
ดําเนินการจัดทํา มคอ.5 ในแต>ละรายวิชา ในส>วนการกํากับติดตามการประเมินการ
สอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไดMมีการกําหนดบทบาทใหMคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตร
ร>วมกันตรวจสอบคุณภาพ มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อตรวจสอบประเมินความ
สอดคลMองกับ มคอ.3 และ มคอ.4 นอกจากน้ีทางหลักสตูรยังมีการทบทวนผลการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา โดยหากพบว>ารายวิชาใดมีผลการเรียนที่ผิดปกติ 
หลักสูตรจะมีการเชิญอาจารยHประจํารายวิชามาสอบถามเกี่ยวกับผลคะแนน และหา
แนวทางแกMไขกรณีทีป่eญหาเกิดจากตัวนักศึกษาเอง แต>หากปeญหาดังกล>าวเกิดจาก
กระบวนการสอนของอาจารยHผูMสอน ก็จะมีการเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาค
การศึกษาหรือป%การศึกษาถัดไปร>วมกันระหว>างหลักสูตรและผูMสอน  

(KB-ART- bTR-5-5.3-1-4) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนมีส>วนในการกํากับติดตามและประเมิน 

คุณภาพแผนการเรียน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมถึงการประเมินการจัดการเรียนการ 
สอน และประเมินหลักสูตร มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อเปOนแนวทางในการรายงาน 
มคอ. 7 ที่ครบถMวน โดยคณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีหนMาที่และ
บทบาทในการควบคุมดูแลองคHประกอบต>าง ๆ ใหMสอดคลMองกับแผนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรเพื่อเช่ือมโยงต>อการเขียนรายงานผล มคอ.7 ดMวย  

การดําเนินการตามแผนประเมินผลการดําเนินงานกํากับการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร พบว>า อาจารยHผูMสอนทุกคนไดMมีการ
จัดทํา มคอ.5 ตามแบบฟอรHมที่ทางหลักสูตรกําหนด และรายงานผลในแต>ละ
องคHประกอบอย>างครบถMวน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดMมีการตรวจสอบ
คุณภาพของ มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อพบ ขMอผิดพลาดหรือไม>สอดคลMองกับ มคอ.3 
และ มคอ.4 หลักสูตรจะส>งกลับไปยังอาจารยHผูMสอนเพื่อใหMแกMไขใหMถูกตMอง  
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 l การประเมินกระบวนการ 

      จากการตรวจสอบคุณภาพ ของ มคอ.5 และมคอ.6 ดMวยแบบตรวจสอบ
คุณภาพรายงานในภาคปลายป%การศึกษา 2563 พบว>ากระบวนการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปkาหมายทั้ งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยในเชิงคุณภาพพบว>า การ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 สอดคลMองกับ มคอ.3 และเปOนไปตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูMระดับอุดมศึกษา สําหรับ มคอ.7 ในป%การศึกษา 2563 
ไดMมีการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ใหMสอดคลMองกับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพิ่มข้ึน ในเชิงปริมาณ จากการกํากับติดตาม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7 พบว>าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดMมีการตรวจสอบครบในทั้ง 51 
รายวิชาที่เปáดสอนในป%การศึกษา 2563  
(KB-ART- bTR-5-5.3-1-5) (KB-ART- bTR-5-5.3-1-6) 

l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

      จากผลการดําเนินงานและประเมินกระบวนการ พบว>า ภายหลังจากการ 
ตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5 และมคอ.6 ทําใหM
หลักสูตรไดMทราบถึงปeญหาการจัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 และเมื่อช้ีแจงไปยังอาจารยH
ผูMสอนในแต>ละรายวิชา พบว>า ในแต>ละรายวิชาไดMมีการแกMไขตามที่คณะกรรมการ
ระบุไวM จากกระบวนการดังกล>าวจึงส>งผลใหMการการจัดทาํ มคอ.5 และมคอ.6 เปOนไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ี ในป%การศึกษา 2562 ที่ผ>านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยา
เขตกระบี่ไดMจัดใหMมีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห>งชาติ ภายในวิทยาเขต ส>งผลใหMหลักสูตรไดMรับแนวคิดและหลักการที่ถูกตMองใน
การ จัดทํา มคอ.7 ในป%การศึกษา 2563 ทางหลักสูตรและคณะจึงเห็นควรว>า 
คณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยHผูMสอนควรดําเนินการกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร จัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7 ในการป%การศึกษาต>อไป  
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(ตัวบRงชี้ 5.4) 

ดัชนีบRงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

1) อาจารยHประจำหลักสูตรอย>างนMอยรMอยละ 80 
มีส>วนร>วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีอาจารยHประจำหลักสูตรจำนวน 6
คน มีส>วนร>วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  จำนวน 4 ครั้ง ดังน้ี 
การประชุมครั้งที ่4 / 63 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
การประชุมครั้งที ่5 / 63 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
การประชุมครั้งที ่1 / 64 วันที่ 19 มีนาคม 2564 
การประชุมครั้งที ่2 / 64 วันที่ 19 เมษายน 2564 
 (KB-ART- bTR-5-5.4-1-1) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคลMองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห>งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถMามี) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่ไดMรับการเห็นชอบจากสภาวิชาการ 1/56  
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 และสภาสถาบันการพล
ศึกษา ครั้งที่ 2/56 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 และไดM
รับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณHภาคสนาม  (ถMามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย>างนMอยก>อนการเปáด
สอนในแต>ละภาคการศึกษาใหMครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีรายละเอยีดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4   โดยส>งครบทรุายวิชาก>อนการ
เปáดสอนในแต>ละภาคการศึกษา 

ภาค
การศึกษาที ่

วันเปáดการเรียนการ
สอน 

จำนวนรายวิชาที่ส>ง 

1 3 ส.ค.63 29 รายวิชา 
2 14 ธ.ค.63 22 รายวิชา 

 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณHภาคสนาม (ถMามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่เปáดสอนใหMครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ 
มคอ.5และ มคอ.6  โดยส>งครบทุรายวิชาก>อนการเปáด
สอนในแต>ละภาคการศึกษา 

ภาค
การศึกษาที ่

วันเปáดการเรียนการ
สอน 

จำนวนรายวิชาที่ส>ง 

1 3 ส.ค.63 29 รายวิชา 
2 14 ธ.ค.63 22 รายวิชา 
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ดัชนีบRงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป%
การศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดป%การ ศึกษา โดยเสร็จสิ้นภายใน วันที่  30
พฤษภาคม 2564 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูM ที่กำหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถMามี) อย>างนMอยรMอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปáดสอนในแต>ละป%การศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูMที่กำหนดใน 
มคอ.3  จํานวน 15 วิชา คิดเปOนรMอยละ 29.42 โดย
แยกเปOน ภาคเรียนที่ 1 มีการทวนสอบ 8 รายวิชา 
จาก 29 รายวิชา คิดเปOนรMอยละ 28 
ภาคเรียนที่ 2 มีการทวนสอบ 7 รายวิชา จาก 22 
รายวิชา คิดเปOนรMอยละ 31.82  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธHการสอน หรือ   
การประเมินผลการเรียนรูM จากผลการประเมิน
การดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป%ที่แลMว  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีการนำผลจากมคอ.7 พัฒนา/
ปรับปรุง การ จัดการสอน โดยนําผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในป%การศึกษา 2562 
มาจัดทําแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมในป%การศึกษา 
2563 ไดMแก>  
- หลักสูตรมีการจัดทําโครงการใหM คําปรึกษาดMาน
วิชาการและ การใชMชีวิต เพื่อวางระบบการกํากับ
ติดตามดูแลใหMคําปรึกษาแก> นักศึกษา ทุกวันพุธ เวลา 
14.30 – 15.30 น . น อก จ าก น้ี  ยั ง ไดM วา งร ะบ บ
ตรวจสอบนักศึกษาที่มีผลการเรียนในเกณฑHต่ำและ 
เสี่ยงต>อการพMนสภาพ โดยอาจารยHที่ปรึกษานําเสนอ
ต>อที่ประชุมคณะเพื่อวางแผนร>วมกับอาจารยHผูMสอนใน
การดูแลหรือหากระบวนการแกMไขปeญหาก>อนส>งผล
การเรียน  
- คณะและหลักสูตรจัดทําโครงการ เตรียมความพรMอม
เพื่อสอบวัดระดับความสามารถดMานภาษาอังกฤษและ
วิชาชีพ ระหว>างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 
-. หลักสูตรมกีารตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(ตัวบRงชี้ 5.4) 

ดัชนีบRงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

มคอ.4 โดยการจัดประชุมอาจารยHผูMสอนในการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.4 ใหMสอดคลMองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ (TQF) และเปOนไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (มาตรฐานที่ 
1 ดMานผลลัพธHผูMเรียน)  

8) อาจารยHใหม> (ถMามี) ทุกคน ไดMรับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดMานการจัดการเรียน
การสอน 

 ไม>มีอาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรใหม>ในรอบป%
การศึกษา 2563 

9) อาจารยHประจำหลักสูตรทุกคนไดMรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย>าง
นMอยป%ละหน่ึงครั้ง 

ในป%การศึกษา 2563 อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 
6 คน ไดMรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ อย>าง
นMอยป%ละ 1 ครั้ง ครบถMวนทุกคน คิดเปOนรMอยละ 100 
(ภาคผนวกตารางที่ 5.4-2) 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถMามี) ไดMรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม>นMอยกว>ารMอยละ 50 ต>อป% 

หลักสตูรมีบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจํานวน
2 คน และไดMรับการพัฒนาจํานวน 2 คน คิดเปOนรMอย
ละ 100 (ภาคผนวกตารางที่ 5.4-3) 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป%สุดทMาย/
บัณฑิตใหม>ที่มีต>อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม>
นMอยกว>า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรป%
การศึกษา 2563 โดยมีค>าเฉลี่ยเท>ากบั 4.12 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
(KB-ART- bTR-5-5.1-1-2) 

12) ระดับความพึงพอใจของผูMใชMบัณฑิตที่มีต>อ
บัณฑิตใหม> เฉล่ียไม>นMอยกว>า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท>องเที่ยว
และนันทนาการ มีการประเมินความพงึพอใจของผูMใชM
บัณฑิต ป%การศึกษา 2563 โดยมีค>าเฉลี่ยเท>ากับ 4.60
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

รวมตัวบ>งช้ีในป%น้ี 12 ขZอ 

จำนวนตัวบ>งช้ีที่ดำเนินการผ>านเฉพาะตัวบ>งช้ีที่ 1-5 5 ขZอ 

รMอยละของตัวบ>งช้ีที่ 1-5 100 

จำนวนตัวบ>งช้ีในป%น้ีที่ดำเนินการผ>าน 11 ขZอ 

รMอยละของตัวบ>งช้ีทั้งหมดในป%น้ี 100 

หมายเหตุ : เกณฑHขMอ 11 ถMาเปOนหลักสูตรใหม>ที่ยังไม>มีบัณฑิตไม>ตMองประเมิน แต>หากเปOนหลักสูตรปรับปรุงตMองประเมิน  
(ที่มา: คำอธิบายเพิ่มเติม คู>มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559) 
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รายการเอกสารอZางอิง 

ลำดับที ่ ช่ือเอกสารอMางอิง 
KB-ART- bTR-5-5.1-1-1 รายงานการประชุมหลักสูตร ครัง้ที่ 4/2563 เรื่อง การวิเคราะหHหลักสูตร 

วิชาที่จะเปáดสอน การกําหนดผูMสอน ภาคตMน 2563  
KB-ART- bTR-5-5.1-1-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาป%สุดทMายต>อหลกัสูตร 
KB-ART- bTR-5-5.1-1-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูMใชMบัณฑิตทีม่ีต>อบัณฑิต 
KB-ART- bTR-5-5.1-1-4 มคอ. 3 วิชาการท>องเที่ยวเชิงนิเวศ  
KB-ART- bTR-5-5.1-1-5 มคอ. 3 วิชาการจัดการงานส>วนหนMาโรงแรม  
KB-ART- bTR-5-5.2-1-1 รายงานการประชุมหลักสูตร ครัง้ที่ 4/2563 เรื่อง การกําหนดผูMสอน ภาค

ตMน 2563  
KB-ART- bTR-5-5.2-1-2 รายงานการประชุมหลักสูตร ครัง้ที่ 5/2563 เรื่อง การกําหนดผูMสอน ภาค

ปลาย 2563  
KB-ART- bTR-5-5.2-1-3 คําสั่งคณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติ วิทยาเขตกระบ>ี 

เรื่อง แต>งต้ังขMาราชการและบุคลากรปฏิบัติหนMาทีส่อน ประจําภาคตMน ป%
การศึกษา 2563  

KB-ART- bTR-5-5.2-1-4 คําสั่งคณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยการกีฬาแห>งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
เรื่อง แต>งต้ังขMาราชการและบุคลากรปฏิบัติหนMาทีส่อน ประจําภาคปลาย ป%
การศึกษา 2563 

KB-ART- bTR-5-5.2-1-5 สรปุผลแบบประเมินการสอนของอาจารยH  
KB-ART- bTR-5-5.2-1-6 รายงานการส>ง มคอ.3-4 ภาคตMน ป%การศึกษา 2563  
KB-ART- bTR-5-5.2-1-7 รายงานการส>ง มคอ.3-4 ภาคปลาย ป%การศึกษา 2563  
KB-ART- bTR-5-5.2-1-8 รายงานการตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3-4 ภาคตMน-ภาคปลาย ป%การศึกษา 

2563 

KB-ART- bTR-5-5.2-1-9 มคอ.4 วิชาการเตรียมฝjกประสบการณHวิชาชีพ สาขาวิชา การท>องเที่ยว
และนันทนาการ  

KB-ART- bTR-5-5.2-1-10 ตัวอย>างรูปเล>มงานคMนควMาอิสระ 
 

KB-ART- bTR-5-5.2-1-11 มคอ.3 วิชาการจัดและการบริหารการท>องเที่ยวและนันทนาการ  
 

KB-ART- bTR-5-5.2-1-12 ภาพการบริการชุมชน โครงการเรารMองเพื่อนพMองไดMฟeง นันทนาการแก>
ประชาชนและนักท>องเที่ยว ณ สวนสาธารณะธารา และโครงการTrash 
Human เพื่อบริการสาธารณะ ในบรเิวณอุทยานแห>งชาติหาดนพรัตนHธารา  

KB-ART- bTR-5-5.2-1-13 มคอ.3 วิชาการจัดโปรแกรมนันทนาการ  
 

KB-ART- bTR-5-5.2-1-14 มคอ.3 วิชาค>ายพักแรม  
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ลำดับที ่ ช่ือเอกสารอMางอิง 

KB-ART- bTR-5-5.2-1-15 

 
รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล>นพื้นบMานและกีฬา 
โดยการประยุกตHความรูMในรายวิชาค>ายพักแรม กจิกรรมการละเล>นพื้นบMาน 
(การยิงลูกนู)  

KB-ART- bTR-5-5.3-1-1 

 
คําสั่งแต>งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูM ป%การศึกษา 2563  

KB-ART- bTR-5-5.3-1-2 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูM 
ป%การศึกษา 2563  

KB-ART- bTR-5-5.3-1-3 รายงานผลการตรวจสอบวิธีการประเมินผูMเรียน  
KB-ART- bTR-5-5.3-1-4 รายงานการประชุมหลักสูตร ครัง้ที่ 4/2563 เรื่อง การจัดทาํ มคอ. 5  
KB-ART- bTR-5-5.3-1-5 รายงานการส>ง มคอ.5-6 ภาคตMน ป%การศึกษา 2563 

KB-ART- bTR-5-5.3-1-6 รายงานการส>ง มคอ.5-6 ภาคปลาย ป%การศึกษา 2563  
KB-ART- bTR-5-5.3-1-7 รายงานการประชุมอาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 4 ครั้งรายงานการ 

ประชุมอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร ทัง้ 4 ครัง้  
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องคVประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูZ  

 

ตัวบRงชี้ ผลการดำเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูZ 

(ตัวบRงชี้ 6.1) 
หลักสูตรเพื่อใหMมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรูM 
l ระบบและกลไก 

    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห> งชาติ  วิทยาเขตกระบี่  คณะศิลปศาสตรHใหM
คณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินงานโดยการมีส>วนร>วมเพื่อจัดใหMมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูMตาม ตามระบบและกลไกในการดำเนินงานของหลักสูตรดMวย
การจัดหาวัสดุอุปกรณH สิง่ก>อสรMาง และเอกสารประกอบการเรยีนการสอน งานวิจัย
ใหM เพี ย งพอและเหมาะสมต>อการจัดการ เรียนการสอนดMวยการประชุม
คณะกรรมการผูMรับผิดชอบหลกัสตูร มีการเสนอเครื่องมือ อุปกรณHกีฬาทางน้ำ และ
หMองเรียนอัจฉริยะ ในป%การศึกษา 2563 
l การนำระบบและกลไกสูRการปฏิบัติ 

มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูMทีเ่พยีงพอและเหมาะสมต>อการจัดการเรียนการ
สอนดMวยการจัดใหMมีหMองเรยีนจำนวน 9 หMองในคณะศิลปศาสตรHเพื่อใหMอาจารยHและ
นักศึกษาไดMศึกษาและปฏิบัติการณHการสอนในการเรียนการสอนและยังอำนวย
ความสะดวกใหMกับอาจารยH โดยจัดใหMมีรMานสวัสดิการเพื่อเตรียมความพรMอมของ
นักศึกษา สาขาการท>องเที่ยวและนันทนาการ โดยผลที่ไดMจากการเรียนการสอนสู>
การปฏิบัติทักษะการทำงานเชิงบูรณาการ นอกจากน้ียังจัดใหMมีการศึกษานอก
สถานที่ และสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
พรMอมทางกายภาพ เช>น ศูนยHปฏิบัติกิจกรรมหนMาผาเพื่อการประกอบอาชีพ ศูนยH
กิจกรรมและกีฬาทางทะเล พรMอมทั้งจัดเตรียมสถานที่ อาคารละหมาด และศาลา
พักผ>อนเชิงนันทนาการ ตลอดจนแหล>งสนับสนุนการเรียนรูMหMองสมุด และติดต้ัง
ระบบ Wi-Fi เพื่อสนับสนุนการเรียนรูMของนักศึกษาตามกระบวนการเรียนรูMใน
ศตวรรษที่ 21 
l การประเมินกระบวนการ 

ในการประเมินกระบวนการพบว>า มีการปรับปรุงและพัฒนาตามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยHต>อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูM คิดเปOนรMอยละ 3.24 
นอกจากน้ียังมีการเชิญผูMที่เกี่ยวขMองกับการท>องเที่ยว เช>นนายกสมาคมมัคคุเทศกH
จังหวัดกระบี่ และนายกสมาคมท>องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร>วมกันพัฒนานักศึกษา 
สาขาวิชาการท>องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตรH มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห>งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
l ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือไดZแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนเชิงระบบเพื่อสำรวจความตMองการ
และสิ่ งจำเปOนต>อการเรียนการสอนเพื่ อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูM เช>น 
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ตัวบRงชี้ ผลการดำเนินงาน 

คอมพิวเตอรHโน≥ตบุ≥คสำหรับอาจารยH โต≥ะเกMาอี้ หMองสืบคMนขMอมูลสำหรับนักศึกษา 
อาคารและหMองปฏิบัติการทัวรHและโรงแรม หMองเรียนปฏิบัติการสำหรับอาหารและ
เครื่องด่ืม  ระบบโปรแกรมสำหรับระบบการขายทัวรH การจัดการงานส>วนหนMา
โรงแรม หMองปฏิบัติการสำหรับภาษาอังกฤษ   

 

รายการเอกสารอZางอิง 

ลำดับที ่ ช่ือเอกสารอMางอิง 
KB-ART- bTR-6-6.1-1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยHต>อสิง่สนับสนุนการเรียนรูM 

 
 
หมายเหตุ : ใหZหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูZที่จำเปrนสำหรับหลักสูตรใหZชัดเจน ไมRตZองพิจารณาสิ่งสนับสนนุทั่วไป เชRน หZองเรียน 

เคร่ืองฉาย LCD เปrนตZน  (ที่มา: คำอธิบายเพ่ิมเติม คูRมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 

2559) 

 
 
 

การวิเคราะหVรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมRปกติ 

รหสั ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ำใหMผิดปกติ มาตรการแกMไข 

พล 031309 
ว>ายน้ำ 

ตMน/2563 ผลการเรียนไม>
ผ>าน 13 คน 

สอบถาม สระว>ายน้ำมีความ
ลึก 2 เมตรทำใหM
นั ก ศึ ก ษ าที่ ไม> มี
พื้นฐานมาก>อนไม>
สามารถปฏิบัติไดM 

สรMางโต≥ะ
เพิ่มเติมเพือ่
เพื่อปรับระดับ
ความลึกของน้ำ 

นก 023065 
นันทนาการ
ชุมชน 

ตMน/2563 ผลการเรียนไม>
ผ>าน 13 คน 

สอบถาม นักศึกษาไม>เขMารับ
ก า ร ท ด ส อ บ
ประเมินความรูMใน
ร ะ ห ว> า ง ภ า ค
การศึกษา 

ใหM นั ก ศึ ก ษ า
กลับมาทำการ
ท ด ส อ บ อ งคH
ความรูMตามที่ไดM
แจMง 

มศ 042014 
วาทการ 

ปลาย/2563 ผลการเรียนไม>
ผ>าน 12 คน 

สอบถาม นักศึกษาส>งงานไม>
ครบตามกำหนด 

นักศึกษาส>งงาน
ใหMครบตาม
กำหนด 
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การเปçดรายวิชาในภาคหรือป>การศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป% 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม>
เปáดสอน 

มาตรการที่
ดำเนินการ 

หัวขMอที่ขาด สาเหตุที่
ไม>ไดMสอน 

วิธีแกMไข 

มศ 051057 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

มศ 121003 
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
คMนควMา 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

มศ 041013 
การใชM
ภาษาไทยเพื่อ
การสือ่สาร 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 011006 
อุตสาหกรรม
การท>องเที่ยว 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 044005 
กฎหมายและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพการ
ท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ศท 041004 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
สำหรับบัณฑิต
อุดมคติไทย 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

นก 011030 
นันทนาการ
และการใชM
เวลาว>าง
เบื้องตMน 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

พล 031309 
ว>ายน้ำ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 012002 
ประวัติศาสตรH
และการ
ท>องเที่ยวไทย 

ตMน/2563   ไม>ม ี   
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป% 

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม>
เปáดสอน 

มาตรการที่
ดำเนินการ 

หัวขMอที่ขาด สาเหตุที่
ไม>ไดMสอน 

วิธีแกMไข 

ทท 002002 
การจัดการ
งานส>วนหนMา
ของโรงแรม 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

นก 023067 
กิจกรรมผจญ
ภัยทาง
นันทนาการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

มศ 051055 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ท>องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม
การบริการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

บธ 103038 
ธุรกิจการบิน 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 052001 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สำหรับการ
ท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

พล 031309 
ว>ายน้ำ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 012002 
ประวัติศาสตรH
และการ
ท>องเที่ยวไทย 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 002002 
การจัดการ
งานส>วนหนMา
ของโรงแรม 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

นก 023067 
กิจกรรมผจญ
ภัยทาง
นันทนาการ 
 

ตMน/2563   ไม>ม ี   
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป% 

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม>
เปáดสอน 

มาตรการที่
ดำเนินการ 

หัวขMอที่ขาด สาเหตุที่
ไม>ไดMสอน 

วิธีแกMไข 

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

มศ 051055 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ท>องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม
การบริการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

มศ 242002 
พลวัตรกลุ>ม
และการสรMาง
ทีม 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 044002 
จิตวิทยาการ
บริการดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

มศ 054028 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
บริการแบบมือ
อาชีพ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

มศ 053027 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำ
เที่ยว 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

ทท 014004 
การจัดประชุม
การท>องเที่ยว
เพื่อเปOนรางวัล 
และการจัด
แสดง
นิทรรศการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

นก 023065 
นันทนาการ
ชุมชน 
 
 

ตMน/2563   ไม>ม ี   



 77 
รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป% 

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม>
เปáดสอน 

มาตรการที่
ดำเนินการ 

หัวขMอที่ขาด สาเหตุที่
ไม>ไดMสอน 

วิธีแกMไข 

สข 013039 
เพศศึกษาและ
ชีวิตครอบครัว 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

นก 064002 
เตรียมฝjก
ประสบการณH
วิชาชีพดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ตMน/2563   ไม>ม ี   

สศ 021002 
บทบาท
พลเมือง 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

มศ 051058 
หลักการใชM
ภาษาอังกฤษ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

มศ 042014 
วาทการ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

นก 021076 
การเปOนผูMนำ
นันทนาการ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

ทท 022018 
มัคคุเทศกHและ
ผูMนำเทีย่ว 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

นก 021077 
เกมและการ
เปOนผูMนำเกม 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

นก 022074 
การละเล>น
พื้นบMานและ
กีฬาไทย 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

มศ 052025 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ท>องเที่ยว 
 
 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป% 

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม>
เปáดสอน 

มาตรการที่
ดำเนินการ 

หัวขMอที่ขาด สาเหตุที่
ไม>ไดMสอน 

วิธีแกMไข 

นก 012003 
การจัด
โปรแกรม
นันทนาการ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

วท 112009 
การใชM
โปรแกรม
สำเร็จรูปใน
ชีวิตประจำวัน 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

นก 022062 
การเปOนผูMนำ
นันทนาการ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

ทท 022001 
ภูมิศาสตรHการ
ท>องเที่ยว 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

วท 091005 
คณิตศาสตรH
และสถิติใน
ชีวิตประจำวัน 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

ทท 003003 
สถิติและการ
วิจัยสำหรับ
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

ทท 042003
การจัดและ
การบริหาร
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ  

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

นก 024075 
การจัดการ
ค>ายพักแรม 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

ทท 013003 
พฤติกรรม
นักท>องเที่ยว 
 
 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   
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รหสั ช่ือวิชา ภาค/ป% 

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม>
เปáดสอน 

มาตรการที่
ดำเนินการ 

หัวขMอที่ขาด สาเหตุที่
ไม>ไดMสอน 

วิธีแกMไข 

ทท044002 
จิตวิทยาการ
บริการดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

ทท 023004 
การท>องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

มศ 053027 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำ
ท>องเที่ยว 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

ทท 064003 
การฝjก
ประสบการณH
วิชาชีพดMาน
การท>องเที่ยว
และ
นันทนาการ 

ปลาย/2563   ไม>ม ี   

 

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปçดสอนในป>ท่ีรายงาน 

 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไม>ม ี
มศ 051057 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ตMน/2563 √   

มศ 121003 
สารสนเทศเพือ่
การศึกษาคMนควMา 

ตMน/2563 √   

มศ 041013 
การใชMภาษาไทยเพื่อ
การสือ่สาร 

ตMน/2563 √   

ทท 011006 
อุตสาหกรรมการ
ท>องเที่ยว 

ตMน/2563 √   
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไม>ม ี
ทท 044005 
กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
การท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

ตMน/2563 √   

ศท 041004 
คุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับบัณฑิตอุดม
คติไทย 

ตMน/2563 √   

นก 011030 
นันทนาการและการ
ใชMเวลาว>างเบื้องตMน 
 

ตMน/2563 √   

พล 031309 
ว>ายน้ำ 

ตMน/2563 √   

ทท 012002 
ประวัติศาสตรHและ
การท>องเที่ยวไทย 

ตMน/2563 √   

ทท 002002 
การจัดการงานส>วน
หนMาของโรงแรม 

ตMน/2563 √   

นก 023067 
กิจกรรมผจญภัยทาง
นันทนาการ 

ตMน/2563 √   

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 

ตMน/2563 √   

มศ 051055 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท>องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการ
บริการ 

ตMน/2563 √   

บธ 103038 
ธุรกิจการบิน 
 

ตMน/2563 √   

ทท 052001 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการท>องเที่ยว
และนันทนาการ 

ตMน/2563 √   
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไม>ม ี
พล 031309 
ว>ายน้ำ 

ตMน/2563 √   

ทท 012002 
ประวัติศาสตรHและ
การท>องเที่ยวไทย 

ตMน/2563 √   

ทท 002002 
การจัดการงานส>วน
หนMาของโรงแรม 

ตMน/2563 √   

นก 023067 
กิจกรรมผจญภัยทาง
นันทนาการ 

ตMน/2563 √   

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 

ตMน/2563 √   

มศ 051055 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท>องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการ
บริการ 

ตMน/2563 √   

มศ 242002 
พลวัตรกลุ>มและการ
สรMางทีม 

ตMน/2563 √   

ทท 044002 
จิตวิทยาการบริการ
ดMานการท>องเที่ยว
และนันทนาการ 

ตMน/2563 √   

มศ 054028 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการแบบมืออาชีพ 

ตMน/2563 √   

มศ 053027 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นำเที่ยว 

ตMน/2563 √   

ทท 014004 
การจัดประชุมการ
ท>องเที่ยวเพื่อเปOน
รางวัล และการจัด
แสดงนิทรรศการ 

ตMน/2563 √   

นก 023065 
นันทนาการชุมชน 

ตMน/2563 √   
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไม>ม ี
สข 013039 
เพศศึกษาและชีวิต
ครอบครัว 

ตMน/2563 √   

นก 064002 
เตรียมฝjก
ประสบการณHวิชาชีพ
ดMานการท>องเที่ยว
และนันทนาการ 

ตMน/2563 √   

สศ 021002 
บทบาทพลเมือง 

ปลาย/2563 √   

มศ 051058 
หลักการใชM
ภาษาอังกฤษ 

ปลาย/2563 √   

พล 051327 
กีฬาทางน้ำ 

ปลาย/2563 √   

มศ 042014 
วาทการ 

ปลาย/2563 √   

นก 021076 
การเปOนผูMนำ
นันทนาการ 

ปลาย/2563 √   

ทท 022018 
มัคคุเทศกHและผูMนำ
เที่ยว 

ปลาย/2563 √   

นก 021077 
เกมและการเปOนผูMนำ
เกม 

ปลาย/2563 √   

นก 022074 
การละเล>นพื้นบMาน
และกีฬาไทย 

ปลาย/2563 √   

มศ 052025 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 √   

นก 012003 
การจัดโปรแกรม
นันทนาการ 
 
 
 

ปลาย/2563 √   
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไม>ม ี
วท 112009 
การใชMโปรแกรม
สำเร็จรูปใน
ชีวิตประจำวัน 

ปลาย/2563 √   

นก 022062 
การเปOนผูMนำ
นันทนาการ 

ปลาย/2563 √   

ทท 022001 
ภูมิศาสตรHการ
ท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 √   

วท 091005 
คณิตศาสตรHและสถิติ
ในชีวิตประจำวัน 

ปลาย/2563 √   

ทท 003003 
สถิติและการวิจัย
สำหรับการท>องเที่ยว
และนันทนาการ 

ปลาย/2563 √   

ทท 042003การจัด
และการบรหิารการ
ท>องเที่ยวและ
นันทนาการ  

ปลาย/2563 √   

นก 024075 
การจัดการค>ายพัก
แรม 

ปลาย/2563 √   

ทท 013003 
พฤติกรรม
นักท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 √   

ทท044002 
จิตวิทยาการบริการ
ดMานการท>องเที่ยว
และนันทนาการ 

ปลาย/2563 √   

ทท 023004 
การท>องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
 

ปลาย/2563 √   

มศ 053027 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นำท>องเที่ยว 

ปลาย/2563 √ 
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไม>ม ี
ทท 064003 
การฝjกประสบการณH
วิชาชีพดMานการ
ท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

ปลาย/2563 √   

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 รายงานประเมินการสอนป%การศึกษา 2563 ทุกรายวิชาที่เปáดสอนอยู>ในระดับมาก (ค>าเฉลี่ย เท>ากบั 4.21)  

สาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ ภาคตMน ภาคปลาย 
ช้ันป%ที่ 1 4.27 4.46 
ช้ันป%ที่ 2 4.34 3.96 
ช้ันป%ที่ 3 4.34 3.90 
ช้ันป%ที่ 4 4.29 - 
รวม 4.31 4.11 
รวม  2 ภาคเรียน 4.21 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธVการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรูZ สรุปขZอคิดเห็นของผูZสอน และ

ขZอมูลปxอนกลบัจากแหลRงตRาง ๆ 

แนวทางแกZไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนใหMกับ 
นักศึกษาในปeจจุบันควรฝjกใหMมี
น้ำใจนักกีฬา รับผิดชอบต>อสังคม มี
ความซื่อสัตยH ขยันประหยัด อดทน 
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
อย>างพอเพียง โดยเฉพาะอย>างย่ิงใน
ดMานจิตอาสาในการพัฒนาทMองถ่ิน 
ชุมชน และสังคม  
 

หลักสูตรร>วมกับคณะและ
วิทยาเขตมีการจัดทําและ
เขMาร>วมโครงการที่พัฒนา
นักศึกษาเพื่อใหM นักศึกษา
มีวินัย ตรงต>อเวลา และ มี
ความรับผิดชอบ วิชาชีพ 
และสังคม โดยใชMวิชาชีพ
แล ะมี จิ ต อ าส า ใน ก า ร
บริการวิชาการแก>สังคม  
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มาตรฐานผลการเรียนรูZ สรุปขZอคิดเห็นของผูZสอน และ

ขZอมูลปxอนกลบัจากแหลRงตRาง ๆ 

แนวทางแกZไขปรับปรุง 

ความรูM นักศึกษาเขMาใจทฤษฎีพื้นฐานดMาน
การท> องเที่ ยวและนันทนาการ 
สามารถวิเคราะหHหลักการ และ 
นําไปประยุกตHเพื่อพัฒนาตนเอง
สรMางสรรคHสังคม และประเทศชาติ 

 

อาจารยHผูM สอนควรมีกล
ยุทธHการสอนที่หลากหลาย 
มีการบูรณาการความรูMกับ
ศาสตรHที่ เกี่ยวขMอง จัดหา
วิท ย าก รที่ มี ค วาม รูM ใน
ศาสตรHน้ันๆ และนําผูMเรียน
ไปศึกษาดูงาน ณ แหล>ง
เรียนรูMที่ เปO นตMนแบบใน
ดMานต>าง ๆ เพื่อใหMเกิดการ
เรี ย น รูM จ า ก ส ภ าพ จ ริ ง
(learning by doing) และ 
นํ า ไป ใชM ใน ก ารพั ฒ น า
ตนเองและสังคมไดM  

ทักษะทางปeญญา หลักสูตรควรพัฒนานักศึกษาใหM  
สามารถคิดวิเคราะหH สังเคราะหH 
แล ะป ร ะ เมิ น อ ย> าง เปO น ระบ บ 
ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รูM ไ ป ใ ชM ใ น
สถานการณHต>าง ๆ อย>างสรMางสรรคH  
 

ห ลั ก สู ต รควรมี ก ารจั ด
กิจกรรม การเรียนการ
สอนที่สามารถส>งเสริมใหM
ผูM เรียนคิดวิเคราะหH โดย
สอดแทรกกิจกรรม การ
เรียนการสอนใหMนักศึกษา
คM น ค วM าห าความ รูM ดM ว ย
ตนเองดMวย การเรียนรูMจาก
ประสบการณHตรง  

ทักษะความสัมพันธHระหว>างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

มีการพัฒนานักศึกษาใหMมีภาวะผูMนํา 
ผูMตาม มีความรับผิดชอบและเปOน
สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม  
 

จัดกิจกรรมการเรียนรูMผ>าน 
ประสบการณHตรงจากการ
ทํางานเปOนทีมเพื่อฝjกใหM
เกิดความรับผิดชอบและ
เขMาใจสถานภาพความเปOน
ผูMนําและผูMตามที่ ดี พรMอม
ทั้งสามารถปรับตัวยอมรับ
ตนเองและความแตกต>าง 
ของคนในสังคม  
 
 
 



 86 
มาตรฐานผลการเรียนรูZ สรุปขZอคิดเห็นของผูZสอน และ

ขZอมูลปxอนกลบัจากแหลRงตRาง ๆ 

แนวทางแกZไขปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห ลั ก สู ต รควรมี ก ารพั ฒ นาใหM  
นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ เลื อ ก ใชM สื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการคMนควMา 
หาขMอมูลที่ มีประสิทธิภาพ และ 
สามารถใชMภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันไดM  
 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดย เนMนการนําเสนอ
ขM อ มู ล จ า ก ก า ร ใ ชM  
เท คโน โล ยีส ารส น เท ศ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมในช้ัน
เรียนหรือนอกช้ันเรียนที่
ฝjกใหMนักศึกษาไดMใชMภาษา
เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
สถานการณHจริง  

 

การปฐมนิเทศอาจารยVใหมR 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี q ไม>มี þ  

จำนวนอาจารยHใหม> ………………………. จำนวนอาจารยHที่เขMาร>วมปฐมนิเทศ ………………… 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยVและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขZา

รRวม 

จำนวน 
สรุปขZอคิดเห็น และประโยชนVท่ีผูZเขZารRวม

กิจกรรมไดZรับ อาจารยV 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนบทความ
วิจัย/บทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพHเผยแพร>) 
 

P 

 1. อาจารยHเขMาใจความแตกต>างระหว>าง
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
2. อาจารยHมีแนวทางในการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการที่เปOนแบบแผนมาตรฐาน
เพื่อเปOนหน่ึงในเอกสารสำคัญสำหรบัการขอรับ
การพิจารณากำหนดตำแหน>งทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพฒันา
คุณภาพเอกสารผลงาน
ทางวิชาการเพือ่ขอรบั
การพิจารณากำหนด
ตำแหน>งรอง
ศาสตราจารยH 

P  

1. อาจารยHมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำผลงาน
ทางวิชาการเพือ่ขอรบัการพิจารณากำหนด
ตำแหน>งทางวิชาการ 
2. อาจารยHไดMมีโอกาสปรึกษาและรบัความรูMจาก
วิทยากรทีเ่ปOนผูMทรงคุณวุฒิตามสาขาของตนเอง 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขZา

รRวม 

จำนวน 
สรุปขZอคิดเห็น และประโยชนVท่ีผูZเขZารRวม

กิจกรรมไดZรับ อาจารยV 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพฒันา
ทักษะการจัดทำเอกสาร
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอรับการพจิารณา
กำหนดตำแหน>งผูMช>วย
ศาสตราจารยH คณะศิลป
ศาสตรH 

P  

1. อาจารยHมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำผลงาน
ทางวิชาการเพือ่ขอรบัการพิจารณากำหนด
ตำแหน>งทางวิชาการ 
2. อาจารยHไดMมีโอกาสปรึกษาและรบัความรูMจาก
วิทยากรทีเ่ปOนผูMทรงคุณวุฒิตามสาขาของตนเอง 

พัฒนาบุคลากรสายสนับ
สนับดMานการปฏิบัติงาน 

 P 

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามสายงานของตนที่ชัดเจน 
2. บุคลากรสายสนับสนุนไดMพัฒนาศักยภาพ
ดMานการทำงานในสายงานของตน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาเขตมโีอกาส
ไดMพบปะ ทำกจิกรรมร>วมกัน ทำใหMเกิดความรกั 
สามัคคี ส>งผลใหMเกิดบรรยากาศที่ดีการ
ดำเนินงานร>วมกัน 

 

 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

 

 

การบริหารหลักสูตร 

ปeญหาในการบรหิารหลักสูตร ผลกระทบของปeญหาต>อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคHของหลักสูตร 

แนวทางการปkองกันและแกMไข
ปeญหาในอนาคต 

อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร
มีภาระงานนอกเหนือจากงาน
สอนมากตMองรับผดิชอบงานใน
คณะและในระดับวิทยาเขต  
 

ส> ง ผ ล ใหM อ า จ า ร ยH ผูM รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรไม>มีเวลาที่จะพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการหรือทําวิจัยของตนเอง  
 

คณะหรือมหาวิทยาลัยควรจัดสรร 
บุคลากรใหM เพี ยงพอต>อความ 
ตMองการของหลักสูตร  
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หมวดท่ี 6 ขZอคิดเห็น และขZอเสนอแนะเก่ียวกับคณุภาพหลักสูตรจากผูZประเมิน 

 

ขZอคดิเห็นหรือสาระจากผูZประเมนิ 
ความเห็นของหลักสูตร/ 

ผูZรับผิดชอบหลักสูตรตRอ 

ขZอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดZรับ 

การนำไปดำเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูMทีส่ำเรจ็การศึกษา  (รายงานตามป%ทีส่ำรวจ) วันที่สำรวจ ระหว>างวันที่ 29 มีนาคม – 14 
พฤษภาคม 2564  

ขMอวิพากษHที่สำคัญจากผลการประเมิน ขMอคิดเห็นของคณาจารยHต>อผลการประเมิน 
ผลการประเมินจากผูMที่สำเรจ็การศึกษา พบว>า 
1.หลักสูตรควรมีการพัฒนานักศึกษาทางดMานการใชM
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพ 
2.หลักสูตรควรมีกจิกรรมการฝjกปฏิบัติจริงในทกัษะ
ที่จำเปOนในอุตสาหกรรมการท>องเที่ยวและ
นันทนาการ 

หลักสูตรเห็นดMวยกับผลการประเมิน พรMอมทั้งเร>งนำ
ผลการประเมินไป ปรับปรงุแกMไขตามประเด็นต>าง ๆ 

ขMอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
1. หลักสูตรมีการจัดดำเนินโครงการเตรียมความพรMอมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถดMานภาษาอังกฤษ
และวิชาชีพ และการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกช้ันป% โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันป%ที่ 
4 ที่จะทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเมือ่จบการศึกษา ซึง่ส>งเสริมใหMนักศึกษามีทกัษะในการฟeง การพูด การ
อ>าน และการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณHต>าง ๆ เพื่อเตรียมพรMอมสำหรับการประกอบอาชีพดMานการ
ท>องเที่ยวและนันทนาการ 
 2. หลกัสูตรไดMวิเคราะหHและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรMางนักศึกษา สู>ศตวรรษที่ 
21  ซึ่งเปOนไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมีการฝjกอบรมทกัษะชีวิตและ
การทำงาน ทกัษะการเรียนรูMและนวัตกรรม (การออกแบบผลิตภัณฑHในยุคดิจิทัล) การทำการตลาดและ
ตลาดออนไลนH  
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การประเมินจากผูZมีสRวนเก่ียวขZอง (ผูZใชZบณัฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
หลักสูตรประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใชMแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) ประจำป%การศึกษา 2563 เปOนการประเมินทางออนไลนHเพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการปkองกันการแพร>ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 
   

ขMอวิพากษHที่สำคัญจากผลการประเมิน ขMอคิดเห็นของคณาจารยHต>อผลการประเมิน 
1.หลักสูตรควรเสรมิทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
การประกอบอาชีพ 

หลักสูตรเห็นดMวยกับผลการประเมินพรMอมทัง้เร>ง 
นำผลการประเมินไปปรบัปรุงแกMไขตามประเด็น 
ต>างๆ 

ขMอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
1. หลักสูตรมีการจัดดำเนินโครงการเตรียมความพรMอมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถดMานภาษาอังกฤษ
และวิชาชีพ และการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกช้ันป% โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันป%ที่ 
4 ที่จะทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเมือ่จบการศึกษา ซึง่ส>งเสริมใหMนักศึกษามีทกัษะในการฟeง การพูด การ
อ>าน และการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณHต>าง ๆ เพื่อเตรียมพรMอมสำหรับการประกอบอาชีพดMานการ
ท>องเที่ยวและนันทนาการ 
 

 

 

 

หมวดท่ี 7 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
 

ความกZาวหนZาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป>ท่ีผRานมา 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่
แลMวเสร็จ 

ผูMรบัผิดชอบ ความสำเรจ็ของแผน/เหตุผลที่ไม>
สามารถดำเนินการไดMสำเรจ็ 

โครงการเตรียมความ
พรMอมก>อนเขMาศึกษา 

ส.ค.63 - ก.ค.64 ผศ.ปวีณา อุทุมภา นักศึกษาสามารถปรบัตัวในช>วง
การเรียนภาคตMนป%1ไดMอย>างดี ลด
ปeญหาการออกกลางคันไดM 

โครงการเตรียมความ
พรMอมนักศึกษาเขMาสู>
ตลาดแรงงาน 

ส.ค.63 - ก.ค.64 อ.อุมาพร แต>งเกลี้ยง นักศึกษามีความพรMอมดMานทักษะ
วิชาชีพ 
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ขZอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขMอเสนอในการปรับโครงสรMางหลักสูตร (จำนวนหน>วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      - ไม>ม ี

2.  ขMอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
- มีการนํากรณีศึกษาจากงานวิจัยหรือบทความวิชาการทีท่ันสมัยสอดแทรกเปOนกิจกรรมในการเรียนการ 

สอนเพือ่พัฒนาองคHความรูMใหม>ในการพัฒนานักศึกษา 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยHและบุคลากรสายสนับสนุน     
- คณะและวิทยาเขตควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพฒันาอาจารยHใหMเพียงพอและเหมาะสมต>อการ

พัฒนาอาจารยHและบุคลากรสายสนับสนุน  
 

แผนปฏิบัติการใหมRสำหรับป> 2564 

หัวขZอแผนปฏิบัติการ วัน เดือน ป> ผูZรับผิดชอบ 

แผนส>งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  ตลอดป%การศึกษา 2564 อาจารยHประจำหลักสูตร 

แผนส>งเสริมพัฒนานักศึกษา  ตลอดป%การศึกษา 2564 อาจารยHประจำหลักสูตร 

แผนการบูรณาการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตลอดป%การศึกษา 2564 อาจารยHประจำหลักสูตร 

แผนส>งเสริมพัฒนาอาจารยH และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ตลอดป%การศึกษา 2564 อาจารยHประจำหลักสูตร 

แผนส>งเสริมพัฒนาบรหิารการจัดการ
หลักสูตร  

ตลอดป%การศึกษา 2564 อาจารยHประจำหลักสูตร 

แผนส>งเสริมพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูM  ตลอดป%การศึกษา 2564 อาจารยHประจำหลักสูตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 
แบบรับรองความถูกตZองสมบูรณVของขZอมลู 

 ขอรับรองว>าขMอมลูที่นำเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดMมีการดำเนินการจริง 
þ   1.เปOนอาจารยHผูMรบัผิดชอบ หลกัสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว โดยไม>ไดMรับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อีก  
þ   2. มปีระสบการณHผลงานวิจัย  

อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรคนที่ หน่ึง อาจารยHอุมาพร  แต>งเกลี้ยง 
1. The Current Situation, Problems and Needs for Sustainable Tourism 

Management in the Krabi Province, Thailand. The 7th Institute of Physical 
Education International Conference 2017 

2. Antecedent Of Expectation For Student Internship In Recreation And Tourism 
Program, Institute Of Physical Education, Southern Group. The 7th Institute of 
Physical Education International Conference 2017 

 

อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรคนที่ สอง ผูMช>วยศาสตราจารยHสลักเกียรติ  ชุมพรพันธุH 
1. The Current Situation, Problems and Needs for Sustainable Tourism 

Management in the Krabi Province, Thailand.  The 7th Institute of Physical 
Education International Conference 2017 

 

 
อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรคนที่ สาม ผูMช>วยศาสตราจารยHปeญญา  ศักด์ิแกMว 
1. The Management of Health Tourism: A case study of Salty Hot Springs in 

Amphur Klong Thom, Krabi. The 7thInstitute of Physical Education International 
Conference 2017 

 

อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรคนที่ สี ่ผูMช>วยศาสตราจารยHปวีณา  อุทุมภา 
1. The Management of Health Tourism: A case study of Salty Hot Springs in 

Amphur Klong Thom, Krabi. The 7thInstitute of Physical Education International 
Conference 2017 

 

อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรคนที่ หMา ผูMช>วยศาสตราจารยHปรัศนี  ช>วยการ ซอลิฮ ี
1. The Current Situation, Problems and Needs for Sustainable Tourism 

Management in the Krabi Province, Thailand. The 7thInstitute of Physical 
Education International Conference 2017 
 

อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตรคนที่ หก อาจารยHต>อสกลุ สกุลสิริชาติ 
1. Brand Marketing Strategies of Chonburi Football Club. The 7th Institute of 
Physical Education International Conference 2017 
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อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1 : อาจารยHอุมาพร  แต>งเกลี้ยง 
ลายเซ็น :      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2 : ผูMช>วยศาสตราจารยHสลักเกียรติ  ชุมพรพันธุH 
ลายเซ็น :      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3 : ผูMช>วยศาสตราจารยHปeญญา  ศักด์ิแกMว 
ลายเซ็น :      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตร คนที่ 4 : ผูMช>วยศาสตราจารยHปวีณา  อุทุมภา 
ลายเซ็น :      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสตูร คนที่ 5 : ผูMช>วยศาสตราจารยHปรัศนี  ช>วยการ ซอลิฮ ี
ลายเซ็น :      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
อาจารยHผูMรบัผิดชอบหลักสูตร คนที่ 6 : อาจารยHต>อสกลุ สกลุสริิชาติ 
ลายเซ็น :      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
เห็นชอบโดย : อาจารยHอุมาพร  แต>งเกลี้ยง (หัวหนMา/ภาควิชา) 
ลายเซ็น :                                      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
เห็นชอบโดย : ผูMช>วยศาสตราจารยH วิเชียร โบบทอง (รองคณบดี) 
ลายเซ็น :      วันที่รายงาน : 30 เมษายน 2564 
 
 
         
              (นางสาวอุมาพร แต>งเกลี้ยง)                               (ผูMช>วยศาสตราจารยH วิเชียร โบบทอง) 
   หัวหนMาสาขาวิชา การท>องเที่ยวและนันทนาการ          รองคณบดีคณะศิลปศาสตรH 
                วันที่ 30 เมษายน 2564                                        วันที่ 30 เมษายน 2564 
 

 

 



 93 
ขZอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการประเมินป>ท่ีผRานมา ป>การศึกษา 2562 

จุดเดRนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

องคVประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดRน แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

-หลักสูตรควรวางแผนในการแต>งต้ังอาจารยH
ผูMรบัผิดชอบหลกัสูตรแทนอาจารยHเกษียณอายุ
ราชการ 
 

-สนับสนุนใหMมีการเผยแพร>ผลงานวิชาการของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลกัสตูรที่จะแต>งต้ังใหม> เพื่อใหM
มีคุณสมบัติเปOนตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 

 

องคVประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเดRน แนวทางเสริม 

บัณฑิตไดMงานทำตรงสาขารMอยละ 100 
 

หลักสูตรควรรักษามาตรฐานการดำเนินงานนำ
ขMอมูล ไปประชาสัมพันธHหลั กสูตร และจัดทำ
ฐานขMอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อประโยชนH
สำหรับบัณฑิตรุ>นถัดไป 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 

 

 

องคVประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

จุดเดRน แนวทางเสริม 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1.การรบันักศึกษาไม>เปOนไปตามแผนที่กำหนด 
 
 
2.การพฒันาทักษะการเรียนรูMของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ยังไม>ครอบคลมุทุกดMาน 

1.หลักสูตรควรนำเสนอเชิงนโยบายในประเด็น
กระบวนการรับนักศึกษาต>อผูMบริหารระดับคณะ 
วิทยาเขตเพื่อกำหนดทิศทางการแกMไขปeญหาร>วมกัน 
2.หลักสูตรควรวางแผนการจัดกิจกรรมทักษะการ
เรียนรูMของนักศึกษา โดยใหMครอบคลุมศตวรรษที่21 
รวมทั้งมีการกำหนดเปkาหมายของกิจกรรมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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องคVประกอบท่ี 4 อาจารยV 

จุดเดRน แนวทางเสริม 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1.ไม>มีการนำระบบ กลไกไปสู>การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 
 
 
 
2.ไม>มีแผนการพัฒนาอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 

1.ควรนำระบบและกลไกไปสู>การปฏิบั ติ  โดย
มอบหมายบทบาทหนMาที่ความรับผิดชอบของ
อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรแต>ละท>านใหMชัเดจน 
และสรMางจิตสำนึกใหM แก>อาจารยHผูM รับผิดชอบ
หลักสูตรในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนMาที่อย>าง
เขMมแข็ง 
2.จัดทำแผนการพัฒ นาอาจารยHผูM รับผิดชอบ
หลักสูตรอย>างเปOนรปูธรรม เช>น การทำตำแหน>งทาง
วิชาการ การจัดทำผลงานวิชาการ เปOนตMน 

 

องคVประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูZเรียน 

จุดเดRน แนวทางเสริม 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1.การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5 และ มคอ.6) 
 
 
2.การจัดการเรียนการสอนที่มกีารบูรณาการกับ
งานวิจัย การบริการวิชาการแก>ชุมชน และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒธรรมไม>ชัดเจน 

1.หลักสูตรควรจัดทำระบบการรับส>งรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) และรายงานผลการ
ดำเนินงาน (มคอ.5 และ มคอ.6) และควรมีคณะ
กรรมตรวจสอบความถูกตMองในดMานคุณภาพของ 
มคอ. 
2.หลักสูตรตMองมีการวางแผนกำหนดเปkาหมายทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกำกับติดตาม
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย การ
บริการวิชาการแก>ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหMชัดเจนโดยใหMปรากฎอยู>ในมคอ.3 และ 
มคอ.4 

 

องคVประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูZ 

จุดเดRน แนวทางเสริม 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1.ไม>มีการนำระบบและกลไกไปสู>การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
2.ไม>มีการประเมินความพงึพอใจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูM 

1.ควรนำระบบและกลไกไปสู>การปฏิบัติ และ
วางแผนเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูM เพื่อนำผล
มาปรบัปรุงในรอบป%การศึกษาถัดไป 
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ตารางสรุปผลการประเมนิตนเอง 

องคVประกอบ ตัวบRงชี้ ผRาน/ไมRผRาน หมายเหตุ 

1. การกำกับมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจัดการหลกัสูตร          
ตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

ผ>าน  

  คะแนน 0-5  
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห>งชาติ 

4.60  

 2.2 การไดMงานทำหรือผลงานวิจัย 
ของผูMสำเร็จการศึกษา 

2.43  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3  
 3.2 การส>งเสริมและพฒันานักศึกษา 3  
 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 3  
4. อาจารยV 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารยH 3  
 4.2 คุณภาพอาจารยH 1.67  
 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารยH 3  
5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูZเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4  
5.2 การวางระบบผูMสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5  

5.3 การประเมินผูMเรียน 4  
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห>งชาติ 

5  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูZ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูM 4  
ผลการประเมิน 3.52  
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ตารางการวิเคราะหVผลการประเมินตนเอง  

 

องคV 

ประกอ

บท่ี 

จำนวน 

ตัวบRงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

การแปลผล 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนZอย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมากระดับ

คุณภาพปานกลาง 

1 ผRาน หลักสูตร ไดZ/ไมRไดZมาตรฐาน 

2 2 - - 2.1, 2.2 3.52 

 

ระดับคุณภาพดี 

3 3 3.1, 3.2, 
3.3 

- - 3 

 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1, 4.2, 
4.3 

- - 2.56 

 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 
5.4 

- 4.5 

 

ระดับคุณภาพดีมาก 

6 1 - 6.1 - 4 ระดับคุณภาพดี 

รวม 

ตบช. 

13 7 4 2  

 

 

รวม

คะแนน 

 2.95 4.5 3.52 3.52  

แปลผล 
 

 

ระดับ

คุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับ

คุณภาพดี

มาก 

ระดับ

คุณภาพดี 
  

 
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ>งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เปOนผลลัพธHของกระบวนการย>อย 
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รายการขMอมูลพื้นฐาน Common Data Set 

รายการท่ี ช่ือขZอมูลพื้นฐาน จำนวน 

ขMอมูลอาจารยH 

1 อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร  6 

  คุณวุฒิปริญญาตร ี  0 

  คุณวุฒิปริญญาโท  6 

  คุณวุฒิปริญญาเอก  0 

2 อาจารยHประจำหลักสูตร  15 

  คุณวุฒิปริญญาตร ี  0 

  คุณวุฒิปริญญาโท  13 

  คุณวุฒิปริญญาเอก  2 

3 อาจารยHผูMสอน  4 

  คุณวุฒิปริญญาตร ี  0 

  คุณวุฒิปริญญาโท 3 

  คุณวุฒิปริญญาเอก  1  

4 อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  0 

5 อาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน>งทางวิชาการ  4 

  ตำแหน>งผูMช>วยศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาตรี  0 

  ตำแหน>งผูMช>วยศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาโท  4 

  ตำแหน>งผูMช>วยศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาเอก  0 

  ตำแหน>งรองศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาตรี  0 

  ตำแหน>งรองศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาโท  0 

  ตำแหน>งรองศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาเอก  0 

  ตำแหน>งศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาตร ี  0 

  ตำแหน>งศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาโท  0 

  ตำแหน>งศาสตราจารยHที่มีวุฒิปริญญาเอก  0 

6 คุณภาพผลงานวิชาการของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร 0 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(ค>าน้ำหนัก 0.20) 

0 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม>อยู>ในฐานขMอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว>าดMวย หลักเกณฑHการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ แต>สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ เปOนประกาศใหMทราบเปOนการทั่วไป และแจMงใหM ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต>วันที่ออก ประกาศ (ค>าน้ำหนัก 0.40) 

  0 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ
ใน ฐานขMอมูล TCI กลุ>มที่ 2 (ค>าน้ำหนัก 0.60) 

  

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม>อยู>ในฐานขMอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว>าดMวย หลักเกณฑHการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร>ผลงาน
ทางวิชาการ แต>สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปOนประกาศใหMทราบเปOน
การทั่วไป และแจMงใหM ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต>วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม>
อยู>ใน Beall’s list) หรือตีพิมพHใน วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขMอมูล TCI กลุ>มที่ 1  
(ค>าน้ำหนัก 0.80) 

  0 

  

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขMอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  
 - ผลงานไดMรับการจดสิทธิบัตร 
 - ผลงานวิชาการรับใชMสังคมที่ไดMรับการประเมินผ>านเกณฑHการขอตำแหน>งทางวิชาการ
แลMว 
 - ผลงานวิจัยที่หน>วยงานหรือองคHกรระดับชาติว>าจMางใหMดำเนินการ 
 - ผลงานคMนพบพันธุHพืช พันธุHสัตวH ที่คMนพบใหม>และไดMรับการจดทะเบียน 
 - ตำรา หรือหนังสือ หรืองานแปลที่ไดMรับการประเมินผ>านเกณฑHการขอตำแหน>งทาง
วิชาการแลMว 
 - ตำรา หรือหนังสือหรืองานแปล ที่ผ>านการพิจารณาตามหลักเกณฑHการประเมิน
ตำแหน>งทางวิชาการ แต>ไม>ไดMนำมาขอรับการประเมินตำแหน>งทางวิชาการ 
(ค>าน้ำหนัก 1.00) 

  0 

7 ผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยHผูMรับผิดชอบหลักสูตร   0 

ขMอมูลนักศึกษา 

8 จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรทั้งหมด (ไม>นับนักศึกษาตกคMาง)  142 

ขMอมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

9 จำนวนบัณฑิตผูMสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (รวมตกคMาง)  36  

10 จำนวนผูMใชMบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต  13  

11 จำนวนผูMสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ไดMรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาต ิ 

 13 

12 
รMอยละของผูMใชMบัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (อย>างนMอยรMอยละ 20 ของ
ผูMสำเร็จการศึกษา) 36.11  
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13 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง (TQF เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 4.60 
14 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง  ดMานคุณธรรมจริยธรรม 4.80 
15 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง  ดMานความรูM 4.55 
16 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง  ดMานทักษะทางปeญญา 4.63 
17 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง  ดMานทักษะความสัมพันธHระหว>างบุคคล 4.58 

18 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง  ดMานทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.43 

19 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจMาง  ดMานตามที่องคHกรวิชาชีพกำหนด   - 

20 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป% หลังสำเร็จ
การศึกษา 

 36 

21 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดMงานทำภายใน 1 ป% หลังสำเร็จการศึกษา (ไม>นับรวมผูMที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

 13 

22 รMอยละของบัณฑิตที่ไดMงานทำภายใน 1 ป% หลังสำเร็จการศึกษา  48.57 

23 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  4 

24 จำนวนผูMสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก>อนเขMาศึกษา 0 

25 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต>อระดับบัณฑิตศึกษา 0 

26 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

27 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑHทหาร 1 

28 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดMประจำอยู>แลMว 4 

29 จำนวนบัณฑิตที่ไม>มีงานทำ 18 

ขMอมูลบัณฑิตระดับปริญญาโท 

30 
จำนวนผลงานของนักศึกษาและผูMสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดMรับการตีพิมพH
หรือเผยแพร> 

 0 

31 
จำนวนผูMสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดที่สภาอนุมัติในป%การศึกษาที่รับการ
ประเมิน 

0 

32 จำนวนบทความฉบับสมบูรณHที่มีการตีพิมพHในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  (ค>าน้ำหนัก 0.10) 0 

33 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(ค>าน้ำหนัก 0.20) 

0 

34 

จำนวนบทความฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม>อยู>ในฐานขMอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว>าดMวยหลักเกณฑHการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต>สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปOนประกาศใหMทราบเปOนการทั่วไป และแจMงใหM ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน30 วัน นับแต>วันที่ออกประกาศ 
และผลงานที่ไดMรับการจดอนุสิทธิบัตร (ค>าน้ำหนัก 0.40) 

0 
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35 
จำนวนบทความที่ตีพิมพHในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขMอมูล TCI กลุ>มที่ 2   (ค>า
น้ำหนัก 0.60) 

0 

36 

จำนวนบทความที่ตีพิมพHในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม>อยู>ในฐานขMอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว>าดMวยหลักเกณฑHการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต>
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปOนประกาศใหMทราบเปOนการทั่วไป และแจMง
ใหM ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต>วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม>อยู>ใน Beall’s list)
หรือตีพิมพHในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขMอมูล TCI กลุ>มที่ 1  (ค>าน้ำหนัก 0.80) 

0 

37 

จำนวนบทความที่ตีพิมพHในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขMอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว>าดMวย 
หลักเกณฑHการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 และ ผลงานที่ไดMรับการจดสิทธิบัตร (ค>าน้ำหนัก 1.00) 

0 

38 
ผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพHหรือเผยแพร>ของนักศึกษาและผูMสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

0 

39 
รMอยละของผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพHหรือเผยแพร>ต>อผูMสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท 

0 

ขMอมูลบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

40 
จำนวนผลงานของนักศึกษาและผูMสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ไดMรับการตีพิมพH
หรือเผยแพร> 

0 

41 
จำนวนผูMสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดที่สภาอนุมัติในป%การศึกษาที่รับการ
ประเมิน 

0 

42 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(ค>าน้ำหนัก 0.20) 

0 

43 

บทความฉบับสมบูรณHที่ตีพิมพHในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม>อยู>ในฐานขMอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว>าดMวยหลักเกณฑHการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต>สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทำเปOนประกาศใหMทราบเปOนการทั่วไป และแจMงใหM ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 
วัน นับแต>วันที่ออกประกาศ 
และผลงานที่ไดMรับการจดอนุสิทธิบัตร (ค>าน้ำหนัก 0.40) 

0 

44 
บทความที่ตีพิมพHในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขMอมูล TCI กลุ>มที่ 2        (ค>า
น้ำหนัก 0.60) 

0 
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รายการท่ี ช่ือขZอมูลพื้นฐาน จำนวน 

45 

บทความที่ตีพิมพHในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม>อยู>ในฐานขMอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว>าดMวยหลักเกณฑHการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต>สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปOนประกาศใหMทราบเปOนการทั่วไป และแจMงใหM ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต>วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม>อยู>ใน Beall’s list)หรือตีพิมพHใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขMอมูล TCI กลุ>มที่ 1  (ค>าน้ำหนัก 0.80) 

0 

46 

บทความที่ตีพิมพHในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขMอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว>าดMวย 
หลักเกณฑHการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 และ ผลงานที่ไดMรับการจดสิทธิบัตร (ค>าน้ำหนัก 1.00) 

0 

47 
ผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพHหรือเผยแพร>ของนักศึกษาและผูMสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

0 

48 รMอยละของผลรวมถ>วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพHหรือเผยแพร>ต>อผูMสำเร็จการศึกษา 0 
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ตารางท่ี 1.1-1 อาจารย/ผู2รับผิดชอบหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
 

 

ลำดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่
ตรงตำแหนIง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน
การ       

ศึกษาที่จบ 

วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วัน เดือนปRที่เปTน
อาจารย/ประจำหลักสูตร 

วัน เดือนปRที่ลาออกจาก
อาจารย/ประจำหลักสูตร 

1. 

นางสาวอุมาพร 
แต0งเกล้ียง 

อาจารย8 การท0องเทียว 
 

 
 

การโรงแรม 

ปริญญาโท 
 

 
 

ปริญญาโท 

2549 
 

 
 

2458 

บธ.ม. 
 

 
 

บธ.ม. 
 

บริหารการ
ท0องเที่ยว 

 
 

บริหารธุรกิจการ
โรงแรมนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัย
แปร8ปIญยอง 

ประเทศ
ฝร่ังเศส 

สถาบันการ
โรงแรม
VATEL 
ประเทศ
ฝร่ังเศส 

1 ตุลาคม 2556 19 เมษายน 2556  

2. 

ผศ.สลักเกียรติ 
ชุมพรพันธ8 

ผูXช0วย
ศาสตราจาร

ย8 

การท0องเที่ยว
และการโรงแรม 

อนุสาขาวิชา
นันทนาการ 

ปริญญาโท 2534 กศ.ม. 
 

พลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒประสาน

มิตร 
 

2 มิถุนายน 2529 19 เมษายน 2556  

3. 

ผศ.ป]ญญา  
ศักดิ์แกXว 

ผูXช0วย
ศาสตราจาร

ย8 

การท0องเที่ยว
และการโรงแรม 

อนุสาขาวิชา
นันทนาการ 

ปริญญาโท 2545 ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

17มิถุนายน 2534 31กรกฎาคม2558  

4. 

ผศ.ปวีณา อุทุมภา ผูXช0วย
ศาสตราจาร

ย8 

การท0องเที่ยว
และการโรงแรม 

อนุสาขาวิชา
การจัดการ

ปริญญาโท 2547 บธ.ม. 
 

บธ.ม. 
 

บริหารธุรกิจ 
 

การจัดการ
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

1มิถุนายน 2537 4 ธันวาคม 2560  
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ลำดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่
ตรงตำแหนIง

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน
การ       

ศึกษาที่จบ 

วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วัน เดือนปRที่เปTน
อาจารย/ประจำหลักสูตร 

วัน เดือนปRที่ลาออกจาก
อาจารย/ประจำหลักสูตร 

ท0องเที่ยว ท0องเที่ยวและการ
บริการ 

5. 
นางปรัศนี ช0วยการ 
ซอลิฮี 

ผูXช0วย
ศาสตราจาร

ย8 

ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 2555 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเปkน
ภาษานานาชาต ิ

จุฬาลงกรณ8
มหาวิทยาลัย 

22 พฤศจิกายน 
2547 

4 ธันวาคม 2560  

6. 

นายต0อสกุล  
สกุลสิริชาติ 

อาจารย8 นันทนาการ ปริญญาโท 2549 วท.ม. การจัดการ
นันทนาการ 

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒประสาน

มิตร 
 

11 กรกฎาคม  
2562 

14 สิงหาคม 2562  
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ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย/ผู2รับผิดชอบหลักสูตร (ปVจจุบัน-กรณีมีการเปลีย่นแปลงจาก มคอ. 2) 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุIมสาขาวชิาที่จบ 
(ถ2ามี) 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อ
สถาบันการศึกษา

ที่จบวุฒิสูงสุด 

วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วัน เดือนปRที่เปTน
อาจารย/ประจำ

หลักสูตร 

วัน เดือนปRที่ลาออก
จากอาจารย/ประจำ

หลักสูตร 

1            
2            

ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย/ประจำหลักสูตร ท่ีเปTนอาจารย/ประจำในหลักสูตร ปRการศึกษา 2563 

 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา
สูงสุด 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุIมสาขาวชิาที่จบ 
(ถ2ามี) 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่บวุฒิสูงสุด วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วันเดือนปRที่
ลาออก/เกษียญ

อายุ 

1 นางสาวอุมาพร แต0ง
เกล้ียง 

อาจารย8 ปริญญาโท 
 

 
ปริญญาโท 

2549 
 

 
2458 

 

บธ.ม. 
 

 
บธ.ม. 

 
 

 
 

 

บริหารการ
ท0องเที่ยว 
 
บริหารธุรกิจการ
โรงแรม
นานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยแปร8ปIญยอง ประเทศฝร่ังเศส 
สถาบันการโรงแรมVATEL ประเทศฝร่ังเศส 

1 ตุลาคม 2556 2585 

2 ผศ.สลักเกียรติ ชุมพร
พันธ8 

ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 
 

ปริญญาโท 2534 กศ.ม. 
 

 พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
 

2 มิถุนายน 
2529 

2563 

3 ผศ.ป]ญญา  
ศักดิ์แกXว 

ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2545 ศษ.ม.  บริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17มิถุนายน 
2534 

2568 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุIมสาขาวชิาที่จบ 
(ถ2ามี) 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่บวุฒิสูงสุด วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วันเดือนปRที่
ลาออก/เกษียญ

อายุ 

4 ผศ.ปวีณา อุทุมภา ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2547 บธ.ม. 
บธ.ม. 

 

 
 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการ
อุตสาหกรรม
ท0องเที่ยวและ
การบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1มิถุนายน 2537 2573 

5 นางปรัศนี  
ช0วยการ ซอลิฮี 

ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2555 ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ
เปkนภาษา
นานาชาต ิ

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 
2547 

2582 

6 นายต0อสกุล  
สกุลสิริชาติ 

อาจารย8 ปริญญาโท 2549 วท.ม.  การจัดการ
นันทนาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 11 กรกฎาคม  
2562 

2574 

ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย/ผู2สอน ท่ีเปTนอาจารย/ประจำในหลกัสูตร ปRการศึกษา 2563 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา
สูงสุด 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ กลุIมสาขาวชิาที่
จบ 

(ถ2ามี) 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่บวุฒิสูงสุด วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วันเดือนปRที่
ลาออก/เกษียญ

อายุ 

1 ผศ.วิเชียร โบบทอง              อาจารย8 ปริญญาโท 2552 บธ.ม.  การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15 ตุลาคม 
2541 

2576 

 ผศ.สลักเกียรติ ชุมพร
พันธุ8 

ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2534 กศ.ม.  พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 2 มิถุนายน 
2529 

2563 

2 ผศ.ป]ญญา  ศักดิ์แกXว                 ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2545 ศษ.ม.  บริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17 มิถุนายน 
2534 

2568 

3 ผศ.ปวีณา อุทุมภา ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2547 
 

บธ.ม. 
บธ.ม. 

 บริหารธุรกิจ 
การจัดการ

อุตสาหกรรม
ท0องเที่ยวและ
การบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1 มิถุนายน 
2537 

2573 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ กลุIมสาขาวชิาที่
จบ 

(ถ2ามี) 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่บวุฒิสูงสุด วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วันเดือนปRที่
ลาออก/เกษียญ

อายุ 

4 ผศ.จุฑารัตน8 ฤทธิ์
เนื่อง 

ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2552 นศ.ม.  นิเทศศาสตร8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 ตุลาคม 
2541 

2579 

5 ผศ.สารภี ไตรยวงศ8 ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2547 บธ.ม.  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 ต.ค. 2541 2575 

6 ผศ.เกษม ช0างสนั่น ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2557 ค.ม.  การสอนอังกฤษ
เพ่ือวิชาการและ

งานอาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร8ธาน ี 12 ตุลาคม 
2541 

2575 

7 ผศ.ปรัศนี  ซอลิฮี ผูXช0วย
ศาสตราจารย8 

ปริญญาโท 2555 ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ
เปkนภาษา
นานาชาต ิ

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 
2547 

2582 

8 อ.ดร.ปรียาณัฐ  
บัวทองจันทร8                       

อาจารย8 ปริญญาเอก 2560 ปร.ด.  การพัฒนาการ
บริหาร 

บริหารธุรกิจ-
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี 12 ตุลาคม 
2541 

2577 

9 อาจารย8อุมาพร  
แต0งเกล้ียง 

อาจารย8 ปริญญาโท 2549 
 

2548 

บธ.ม. 
 

บธ.ม. 

 บริหารการ
ท0องเที่ยว 

บริหารธุรกิจการ
โรงแรม

นานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยแปร8ปIญยอง ประเทศฝร่ังเศส 
สถาบันการโรงแรม 
Vatelประเทศฝร่ังเศส 

1 ตุลาคม 2560 2585 

10 นายต0อสกุล  
สกุลสิริชาติ 

อาจารย8 ปริญญาโท 2549 วท.ม.  การจัดการ
นันทนาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
 

11 กรกฎาคม 
2562 

2574 

11 ดร.กษิดิ์เดช ตรีทอง อาจารย8 ปริญญาเอก 2564 วท.ด.  การจัดการการ
กีฬา 

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 
2562 

2584 

12 นางสาวปIยธิดา 
ปาลรังษี 

อาจารย8 ปริญญาโท 2558 วท.ม.  การจัดการ
นันทนาการและ
การท0องเที่ยว 

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 
2562 

2591 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนIง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ กลุIมสาขาวชิาที่
จบ 

(ถ2ามี) 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่บวุฒิสูงสุด วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วันเดือนปRที่
ลาออก/เกษียญ

อายุ 

13 นางวราลี  มันเล็ก อาจารย8พิเศษ ปริญญาโท 2556 ค.ม.  การสอนอังกฤษ
เพ่ือวิชาการและ

งานอาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร8ธาน ี 1 ตุลาคม 2556  

14 นางสาวศิรินภา ณ 
ศรีสุข 

อาจารย8พิเศษ ปริญญาโท 2559 ศศ.ม.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก0น 20 กรกฎาคม 
2563 

 

 

ตารางท่ี 1.1-5  อาจารย/ผู2สอน ท่ีเปTนอาจารย/พิเศษภายนอกหลักสูตร ปRการศึกษา 2563 

 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 

ตำแหนIง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด 

 

ปRที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุIมสาขาวชิาที่จบ 
(ถ2ามี) 

สาขาวิชาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาทีจ่บวุฒิสูงสุด วันเดือนปRเข2า
ทำงาน 

วันเดือนปRที่
ลาออก/เกษียญ

อายุ 

1 อาจารย8กมลวรร พุดแกXว อาจารย8 ปริญญาโท 2558 วท.ม. - วิทยาศาสตร8การ
กีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 1 มีนาคม 2560 2593 

2 อาจารย8ปุณณวัช ป]vนจาด อาจารย8 ปริญญาโท 2553 วท.ม. - ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม0 11 กรกฎาคม 
2562 

2592 

-3 อาจารย8เฉลิมวิชญ8 กุลศิริ อาจารย8 ปริญญาโท 2561 วท.ม. - คณิตศาสตร8
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 กรกฎาคม 
2562 

2592 

4 ดร.ศิรินภา จิตต8อารีย8 อาจารย8 ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. - วิศวกรรมไฟฟzา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 11 กรกฎาคม 
2562 

2592 
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ตารางท่ี 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของผู2รับผิดชอบหลักสตูร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 

ผลถ0วง 
น้ำหนัก 

ของผลงาน 

ผลงานทางวชิาการ 
 

รายละเอียดคุณภาพผลงาน 

ประเภท 
ช่ือผลงานผลงาน 

ตีพิมพ8เผยแพร0/นำเสนอ 
(ชื่อวารสาร/ชื่องานที่

นำเสนอ) 

ป~ที่ตีพิมพ8
เผยแพร0/
นำเสนอ 

ขอตำแหน0งทาง
วิชาการ 

(ผศ.,รศ.,ศ) 

ป~ที่ขอ
ตำแหน0ง 

ตำรา หนังสือ งานวิจัย/
บทความวิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 นางสาวอุมาพร แต0ง
เกล้ียง 

   P  The Current Situation, 
Problems and Needs for 
Sustainable Tourism 
Management in the Krabi 
Province, Thailand 
7thInstitute of Physical 
Education International 
Conference 2017 
 

Proceedings Institute of 
Physical Education 
International Conference 
2017 

2017   

2 ผศ.สลักเกียรติ 
ชุมพรพันธ8 

   P  The Current Situation, 
Problems and Needs for 
Sustainable Tourism 
Management in the Krabi 
Province, Thailand 
7thInstitute of Physical 
Education International 
Conference 2017 
 
 
 

Proceedings Institute of 
Physical Education 
International Conference 
2017 

2017   
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3 ผศ.ป]ญญา  

ศักด์ิแกXว 

     The Management of Health 
Tourism: A case study of Salty 
Hot Springs in Amphur Klong 
Thom, Krabi 
7thInstitute of Physical 
Education International 
Conference 2017 

Proceedings Institute of 
Physical Education 
International Conference 
2017 

2017   

4 ผศ.ปวีณา  
อุทุมภา 

     The Management of Health 
Tourism: A case study of Salty 
Hot Springs in Amphur Klong 
Thom, Krabi 
7thInstitute of Physical 
Education International 
Conference 2017 

Proceedings Institute of 
Physical Education 
International Conference 
2017 

2017   

5 ผศ.ปรัศนี  
ช0วยการ ซอลิฮ ี

   P  The Current Situation, 
Problems and Needs for 
Sustainable Tourism 
Management in the Krabi 
Province, Thailand 
7thInstitute of Physical 
Education International 
Conference 2017 

Proceedings Institute of 
Physical Education 
International Conference 
2017 

2017   

6 นายต0อสกลุ  
สกุลสริิชาติ 

   P  Brand Marketing Strategies of 
Chonburi Football Club. 
7th Institute of Physical 
Education International 
Conference 2017 

Proceedings Institute of 
Physical Education 
International Conference 
2017 

2017   

ผลรวมถIวงน้ำหนัก  1.60 คIาร2อยละของผลรวมถIวงน้ำหนัก 0.50 คIาคะแนนผลงานท่ีได2 คือ 4.72 
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ตารางท่ี 5.4-1   รายชื่ออาจารย/ใหมI (ถ2ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม 

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน0ง 
หัวขXอเรื่องที่ไดXรบัการ

ปฐมนิเทศ 
วิธีการปฐมนิเทศ ผูXทำหนXาที่ปฐมนิเทศ 

 -     

 

ตารางท่ี 5.4.2 รายงานการได2รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย/ผู2รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปRการศึกษา 2563 

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน0ง หัวขXอเรื่องที่ไดXรบัการพัฒนา วัน เดือน ป~ ที่ไดXรับการพัฒนา หน0วยงานที่จัด 

1 นางสาวอุมาพร แต0งเกลี้ยง อาจารย8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ8เผยแพร0) 

31 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
กีฬาแห0งชาติ วิทยา

เขตกระบี ่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการจัดทำ
เอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอรับการพจิารณากำหนด
ตำแหน0งผูXช0วยศาสตราจารย8 
คณะศิลปศาสตร8 

23-27 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬา 
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ลำดับ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน0ง หัวขXอเรื่องที่ไดXรบัการพัฒนา วัน เดือน ป~ ที่ไดXรับการพัฒนา หน0วยงานที่จัด 

2 ผศ.สลักเกียรติ ชุมพรพันธ8 ผูXช0วยศาสตราจารย8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ8เผยแพร0) 

31 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
กีฬาแห0งชาติ วิทยา

เขตกระบี ่

3 ผศ.ป]ญญา ศักด์ิแกXว ผูXช0วยศาสตราจารย8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ8เผยแพร0) 

31 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
กีฬาแห0งชาติ วิทยา

เขตกระบี ่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพเอกสาร
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับ
การพิจารณากำหนดตำแหน0ง
รองศาสตราจารย8 

3-8 ธันวาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

กีฬาแห0งชาติ 

4 ผศ.ปวีณา อุทุมภา ผูXช0วยศาสตราจารย8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ8เผยแพร0) 

31 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
กฬีาแห0งชาติ วิทยา

เขตกระบี ่
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ลำดับ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน0ง หัวขXอเรื่องที่ไดXรบัการพัฒนา วัน เดือน ป~ ที่ไดXรับการพัฒนา หน0วยงานที่จัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพเอกสาร
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับ
การพิจารณากำหนดตำแหน0ง
รองศาสตราจารย8 

3-8 ธันวาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

กีฬาแห0งชาติ 

5 ผศ.ปรัศนี ช0วยการ ซอลิฮ ี ผูXช0วยศาสตราจารย8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ8เผยแพร0) 

31 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
กีฬาแห0งชาติ วิทยา

เขตกระบี ่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพเอกสาร
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับ
การพิจารณากำหนดตำแหน0ง
รองศาสตราจารย8 

3-8 ธันวาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

กีฬาแห0งชาติ 

6 นายต0อสกลุ สกลุสริิชาติ อาจารย8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ8เผยแพร0) 

31 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
กีฬาแห0งชาติ วิทยา

เขตกระบี ่
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ลำดับ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน0ง หัวขXอเรื่องที่ไดXรบัการพัฒนา วัน เดือน ป~ ที่ไดXรับการพัฒนา หน0วยงานที่จัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการจัดทำ
เอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอรับการพจิารณากำหนด
ตำแหน0งผูXช0วยศาสตราจารย8 
คณะศิลปศาสตร8 

23-27 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬา 

 

ตารางท่ี 5.4.3 รายงานการได2รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบคุลากรสายสนับสนุน ประจำปRการศกึษา 2563 

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน0ง หัวขXอเรื่องที่ไดXรบัการพัฒนา วัน เดือน ป~ ที่ไดXรับการพัฒนา หน0วยงานที่จัด 

1 นางธิติมา  พิบูลย8เศรษฐ8 เจXาหนXาที่พิเศษ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนับ
ดXานการปฏิบัติงาน 31 สิงหาคม 2563 

มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห0งชาติ วิทยาเขต

กระบี ่
2 นางสาวสุดา  บุญเกิด เจXาหนXาที่พิเศษ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนับ

ดXานการปฏิบัติงาน 31 สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห0งชาติ วิทยาเขต

กระบี ่
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รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลกัสูตร 
1. ผู%ช'วยศาสตราจารย0อนุชา แซ'เจียม  ประธาน 

2. อาจารย0จิราภรณ0  ขาวศรี  กรรมการ 

3. อาจารย0ภิญญาณัฏฐ สมาธิ  กรรมการ 

4. ผู%ช'วยศาสตราจารย0จฑุารัตน0 ฤทธ์ิเน่ือง เลขานุการ           
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การกำหนดรหัสเอกสารอ>างอิง 
 

 

  ประกอบด>วย  วิทยาเขต-คณะ-หลักสูตร-องค0ประกอบ-ตัวบ'งช้ี.เกณฑ0 (ถ%าม)ี-ลำดับเอกสาร 

        เช'น  BK-ART-bTR -5-5.1.1-1  

 

       หมายถึง  วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศลิปศาสตรN  สาขาวิชาการทOองเท่ียวและนันทนาการ  องคNประกอบท่ี 5   
                      ตัวบOงชี้ท่ี 5.1  เกณฑNข>อท่ี 1 เอกสารอ>างอิงลำดับท่ี 1 
 
 

KBI      หมายถึง  วิทยาเขตกระบี ่

ART    หมายถึง  คณะศิลปศาสตร0 

bTR  หมายถึง  ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการท'องเที่ยวและนันทนาการ 

5        หมายถึง    องค0ประกอบที่ 5 

5.1    หมายถึง    ตัวบ'งช้ีที่ 5.4  

1         หมายถึง  เกณฑ0ข%อ 2 

1      หมายถึง  เอกสารอ%างอิงลำดับที่ 1 
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