
 
มคอ. 7(หลักสูตรปริญญาตรี) 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
"[พิมพ์ช่ือวุฒิและ copy ช่ือหลักสูตรมาวางทับ]" ประจ าปีการศึกษา "[ตัวเลข พ.ศ.]"  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 หลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม 
2 ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาตรี 
3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (พิมพ์ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหลักฐานการอนุมัติของสภา
มหาวิทยาลัย ล่าสุด) 

ชื่อ คุณวุฒิ เลขประจ าตัวประชาชน 
นางสาวสายรุ้ง  ดินโคกสูง ป.เอก 3311000940456 
นางสาวจิรภา  โสภณ ป.โท 3309901140899 
นางสาวสิริรัตน์  ชอบขาย ป.โท 3499900034725 
นางสาววรารัตน์  บุญแฝง ป.โท 5250199008964 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษ์ภักดี ป.โท 3349800216822 

วันท่ีรายงาน   "[พิมพ์ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน]"  
ปีการศึกษาท่ีรายงาน  2557 

สถานท่ีตั้ง   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รหัสหลักสูตร         "[เลขรหัสหลักสูตร 14 หลัก]"  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร(พิมพ์ระบุรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีในเอกสารหลักสูตรในคอลัมน์แรก และรายช่ือ

ตามหลักฐานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยล่าสุด ลงในคอลัมน์ที่สอง ข้อมูลที่สมบูรณ์ควรระบุ
ต าแหน่งทางวิชา คุณวุฒิสูงสุด และปีที่ส าเร็จการศึกษาของคุณวุฒิสูงสุด) 

จากเอกสารหลักสูตร(มคอ 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษาที่รายงาน หมายเหตุ 
นางสาวสายรุ้ง  ดินโคกสูง นางสาวสายรุ้ง  ดินโคกสูง  
นางสาวจิรภา  โสภณ นางสาวจิรภา  โสภณ  
นางสาวสิริรัตน์  ชอบขาย นางสาวสิริรัตน์  ชอบขาย  
นางสาววรารัตน์  บุญแฝง นางสาววรารัตน์  บุญแฝง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษ์ภักดี  



   (อาจมีมากกว่า 5 คน ให้พิมพ์ท้ังหมดตามหลักฐานท่ีมี) 
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาในหลักสูตรนี้ในปีการศึกษาที่รายงานและที่ไม่ซ้ ากับชื่อที่ระบุใน

ตารางข้างต้น) 
1.   นางสาวนรา  หัตถสิน 
2.   นางสาวพรพิพัฒน์  แกล้วกล้า 
3.   นายณรงค์ศักดิ์  ธงอาษา         
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมุกดาหาร 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น เงื่อนไข ใช่() ไม่ใช่() 

1 จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตลอดระยะเวลาทีจ่ัด
การศึกษาตามหลักสูตรและไม่มช่ืีอเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอื่นในขณะเดียวกัน 

 

  

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

  

3 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรบัปรุงให้เสรจ็และ
อนุมัต/ิใหค้วามเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหห้ลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรบัหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปทีี ่
7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที่ 8 

  

4 การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ด าเนนิการ (ผ่าน) ทุกตัว 
 
 

  

 

หมายเหตู ในคู่มือประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีรายละเอียดของข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ควร
ศึกษาส่วนน้ันก่อนประเมิน () ผลการด าเนินงาน 
สรุปการประเมินใน 4 ประเด็นข้างต้น           ใช่/ผ่านท้ัง 4 ประเด็น   



                                                                                        ใช่/ผ่านไม่ครบ 4 ประเด็น   
หมวดท่ี 2 อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 หลักสูตรการจัดการการโรงแรมมีการทบทวนและพิจารณา
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 5 ปี  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  

o ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการ
โรงแรม (เอกสารหลักฐาน ..............) 

o รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 
3/2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558  (เอกสาร
หลักฐาน ..............) 

o มีการรายงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปี
การศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย (เอกสารหลักฐาน .......... 
รายงานการประชุม.........คร้ังที่......) 

 ส าหรับการพัฒนาอาจารย์ มีการก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้อง
อบรมความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปีการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการท างานตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคน 
(เอกสารหลักฐาน ............เอกสารการติดตามการอบรม) 

2) ระบบการบริหารอาจารย์  
 มีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี

คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (เอกสารหลักฐาน ..........แผนพัฒนาบุคลากร (ที่
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ประจ าปีการศึกษา 25.......) 

 มีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยใช้แผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 25... (เอกสารหลักฐาน 4.1.9 แผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2552-2557  ตามที่จุ๋มบุคคล) และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาทุกปีการศึกษา 



(เอกสารหลักฐาน 4.1.10 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากร) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการอัตราก าลังคน 
ให้ครบตามเกณฑ์ โดยแผนที่จัดท าขึ้นมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาตามล าดับขั้นสายบังคับบัญชา เช่น ผ่านการพิจารณา
จากระดับที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการจัดการ
การโรงแรม และที่ประชุมกรรมการวิชาการระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ (เอกสารหลักฐาน 4.1.11 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ ......
และรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ัง
ที่ ..................และหลังจากมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร 
สาขาได้น าผลการประเมินที่ต้องพัฒนามาปรับปรุงแผนในปี
ต่อไป เพื่อให้อัตราก าลังพียงพอและเหมาะสม 

 มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส เพื่อให้การ
บริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (เอกสารหลักฐาน 
4.1.12 ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของบุคลากร 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ)  พร้อมทั้งมีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ เช่น 

o เคร่ืองแต่งกาย (เอกสารหลักฐาน .....................
รูปถ่าย) 

o เงินกู้ดอกเบี้ยถูก (เอกสารหลักฐาน....ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ขอที่กล้วย
.....................) 

 คณะบริหารศาสตร์มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงภาพรวม
ของทุกหลักสูตร ที่เชื่อมโยงกับการป้องกันกรณีมีอาจารย์เกิน
หรือขาดแคลน เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถ
ปฏิบัติงานได้สมดุลกับภาระงาน ซึ่งส่งผลต่ออัตราการคงอยู่
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอกสารหลักฐาน 4.1.14 แผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2557) 

 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
และการบริหารจัดการของการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์



ประจ าหลักสูตร (เอกสารหลักฐาน 4.1.15 ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ) 

 มีระบบการก าหนดภาระงาน ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีการ
พิจารณาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ (เอกสารหลักฐาน 4.1.16 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ ......
และรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ ......) 
รวมทั้งใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา มา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาระงานของอาจารย์ (เอกสาร
หลักฐาน 4.1.17 ผลการประเมินอาจารย์ตามรายวิชา และ 
มคอ.03 ที่แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ของนักศึกษา) และน าผลจากการประเมินมาพิจารณาในการ
มอบหมายภาระงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 มีการก าหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่

เพียงพอในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (เอกสารหลักฐาน  
4.1 .18 แผนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหลักฐาน 4.1 .19 
งบประมาณสาขาการจัดการการโรงแรม) โดยแบ่งออกเป็น
การสนับสนุนแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

3.1) การอบรม และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคนต้องอบรมอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 4 คร้ัง  (เอกสารหลักฐาน 4.1.20 รายงาน
การติดตามการเดินทางไปราชการ) 

3.2) การส่งเสริมให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ โดย
สาขามีการก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการ
ท าผลงานวิจัยและบทความวิชาการอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง (เอกสารหลักฐาน 4.1.21 รายงานการติดตามการเดินทาง
ไปราชการ) และมีการกระตุ้นให้ท าผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสารหลักฐาน 4.1.22 รายงานการประชุมการ
เผยแพร่องค์ความรู้) 



3.3) สาขามีการประชุมและวางแผนพิจารณาภาระงาน
ของอาจารย์ที่ก าลังเตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อ 
(เอกสารหลักฐาน 4.1.23 แผนการลาศึกษาต่อ และรายงาน
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรคร้ังที่ .........) 

3.4)  ในแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาโดยระบบ REG ซึ่งจะสะท้อนทักษะด้านการสอน
ของอาจารย์และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเทคนิคด้านการ
สอนให้เกิดการพัฒนาด้านการสอนต่อไป (เอกสารหลักฐาน 
1.21 มคอ 5 , มคอ 3 และรายงานการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร................เร่ืองการทวนสอบ) 

3.5) สาขาการจัดการการโรงแรมมีการถ่ายทอดเทคนิค
การสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ให้กับอาจารย์ในสาขา
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหลักฐาน 
1.22 รายงานการประชุมครั้งที่ ...................)  

3 .6)  สาขาการจัดการการโรงแรมมีการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมีการถ่ายทอดเทคนิคการเขียน
บทความวิชาการ (เอกสารหลักฐาน 1.23 รายงานการประชุม
คร้ังที่ ...................) 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 1) ร้อยละอาจารย์หลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
1.1 สาขาการจัดการการโรงแรมมีปริญญาเอก ร้อยละ 20 ของ
อาจารย์หลักสูตร 
สาขาการจัดการการโรงแรมมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 1 คน จากทั้งหมดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 20   คะแนนเต็ม 5 ได้ระดับคะแนน 1.67 คะแนน 
(เอกสารหลักฐาน 1.24 รายงานคุณวุฒิอาจารย์สาขาการ
จัดการการโรงแรม) 

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์หลักสูตร 
สาขาการจัดการการโรงแรมมีผลงานทางวิชาการแบ่ง
ออกเป็น  
3.1) ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
จ านวน  เร่ือง คิดเป็น 4 
3.2) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล TCI  จ านวน  
เร่ือง คิดเป็น   คิดเป็น   คะแนน จาก   คะแนน (รอหลักฐาน



เพิ่มเติมจาก อ.ในสาขา) 
(เอกสารหลักฐาน 1.25 เอกสารการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ) 

4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

4.1 - 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ แสดงผลที่เกิด 

1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
สาขาการจัดการการโรงแรมมีอาจารย์ทั้งหมด 5 คน อาจารย์ที่

สังกัดหลักสูตรนี้ เมื่อต้นปีการศึกษา ...5.. ..คน รับเข้าระหว่างปี
การศึกษา ...-...คน รวมมีอาจารย์ ทั้งหมด ...5...คน มีอาจารย์ที่ลาออก
ระหว่างปีการศึกษา ..0...คน คงเหลือ ...5...คน คิดเป็นร้อยละ....
100.....(เอกสารหลักฐาน 1.26 ตารางจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาการ
จัดการการโรงแรม) 
2) ความพึงพอใจของอาจารย์  

สาขาการจัดการการโรงแรมมีการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่สังกัดสาขาการจัดการการโรงแรม เกี่ยวกับการสนับสนุน
ผลงานวิจัย ภารกิจด้านการสอน (เอกสารหลักฐาน  1.27 รายงานความ
พึงพอใจของอาจารย์) คณะรับจะท าให้ 

 

 
หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา (รอข้อมูลที่ชัดเจนจากงานวิชาการ) 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   ......... คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน    ..........คน 

2.1. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนเวลาหลักสูตร   ........ คน 
2.2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลักสูตร             ....... คน 
2.3. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จหลังเวลาหลักสูตร        ...... คน 
2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ       ไม่มี 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   ........... % 

 
 



 
4. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

รุ่น/ปีท่ีเข้า 
ปีการศึกษา (จ านวนคนรับจริง) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
รุ่น 6 ( 1/2558)       
รุ่น 5 ( 1/2557)       
รุ่น 4 ( 1/2556)       
รุ่น 3 ( 1/2555)       
รุ่น 2 ( 1/2554)       
รุ่น 1 ( 1/2553)       

ตกค้าง       
รวม       

ส าเร็จการศึกษา       
ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน 
ตามแผนก าหนดการศึกษา(ค านวณ
จากจ านวน.น.ศ.ปี 2 ของแต่ละรุ่น) 

      

 
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา.................................................................... 

( เช่น การให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเน่ือง ท าให้นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา 
ที่ต้องพักการเรียน โดยปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจ านวนนักศึกษาในแต่
ละรุ่น) 
6. ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3.1 การรับนักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 

1) การรับนักศึกษา  
 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการก าหนดเป้าหมายจ านวน

การรับเข้าของนักศึกษา โดยเป็นไปตามแผนและกลยุทธ์
ของระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยตามล าดับ และมี
การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
(เอกสารหลักฐาน 6.1 แผนการรับนักศึกษา 6.2 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ ..6.3  เกณฑ์การ
รับนักศึกษา 6.4 รายงานผลการรับเข้านักศึกษาปีการศึกษา 
2557) โดยมีช่องทางการรับนักศึกษา 2 ช่องทาง คือ วิธีรับ
ตรง และวิธีสอบผ่านระบบกลาง 

 ในการก าหนดจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ทางสาขาได้มีการ



พิจารณาจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาที่รับเข้า โดยมี
อัตรา อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา ............(เอกสาร
หลักฐาน 6.5 ตารางค านวณ F-test ต่ออาจารย์ประจ า) 

2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ทางคณะบริหารศาสตร์ได้มีการ

จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ก่อน
เปิดภาคเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย (หลักฐานเอกสาร 6.6 
สรุปผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่)  

 หลักสูตรมีโอกาสสูงในการคัดกรองนักศึกษาใหม่ 
เน่ืองจาก มีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเกินกว่า
จ านวนที่ต้องการรับเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หลักสูตรจึงใช้
วิธีคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย และคะแนนในรายวิชาต่างๆตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังใช้การสัมภาษณ์โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในการพิจารณาความรู้ทั่วไป บุคลิกภาพ 
และความสามารถในการโต้ตอบ เป็นต้น ส่งผลให้
หลักสูตรได้นักศึกษาใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการมอบหมายและก าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
o ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการ

จัดการการโรงแรม (เอกสารหลักฐาน ....... ) 
o หลักฐานการมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ

อาจารย์ประจ า (เอกสารหลักฐาน .............จาก 
reg) พร้อมทั้งมีการก าหนดและการติดตามการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อยเทอมละ 1 คร้ัง 
โดยมีการให้ค าปรึกษาทั้งในด้านปัญหาการเรียน 
การวางแผนการเรียน และอ่ืนๆ รวมทั้งรายงาน
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามผ่านระบบ 
REG และให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสาร
หลักฐาน ......... แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา) 

o ส าหรับช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษามีหลายช่องทาง เช่น ระบบ REG 



E-mail Facebook โทรศัพท์ รวมทั้งการติดตาราง
การเข้าพบไว้หน้าห้องพักอาจารย์ (เอกสาร
หลักฐาน ........ภาพถ่ายระบบ REG Facebook E-
mail เป็นต้น) 

 
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

 สาขาการจัดการการโรงแรมจัดท าแผนงานเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 5 ด้าน  
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  
 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (เอกสาร

หลักฐาน .............) 
 โครงการแข่งขันทักษะทางจัดการการโรงแรม 

(เอกสารหลักฐาน .............) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษา (เอกสาร

หลักฐาน .............) 
2) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านสุขภาพ 

 โครงการกีฬาสี (เอกสารหลักฐาน .........
(ส่วนกลาง) 

 หลักสูตรมารายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษา
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
(เอกสารหลักฐาน.......... แผนการศึกษา) 
3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต 

 โครงการจิตอาสา (เอกสารหลักฐาน .............) ซึ่ง
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 

 
4) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 

 โครงการ Accounting Game (เอกสารหลักฐาน
............) 

 โครงการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาชีพจัดการการ

โรงแรม (เอกสารหลักฐาน............)    
5) กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ 



 โครงการ 
 หลักสูตรมารายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ ให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต (เอกสาร
หลักฐาน.......... แผนการศึกษา)      

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา แสดงผลที่เกิด 
1) อัตราการคงอยู่    

นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมมีจ านวนทั้งสิ้น ......
คน ประกอบไปด้วย 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน.........คน จากจ านวนรับ
เช้า.....คน คิดเป็นร้อยละ  .... 

 ชั้นปีที่ 2 จ านวน........คน จากจ านวนรับเช้า.....คน 
คิดเป็นร้อยละ  ...... 

 ชั้นปีที่ 3 จ านวน .........คน จากจ านวนรับเช้า.....
คน คิดเป็นร้อยละ  ..... 

 และชั้นปีที่ 4 จ านวน...........คน จากจ านวนรับเช้า
.....คน คิดเป็นร้อยละ  ........... 

 มีนักศึกษาตกค้างจ านวน.............คน  
2) การส าเร็จการศึกษา  

สาขาการจัดการการโรงแรมมีอัตราการส าเร็จการศึกษาต่อ
นักศึกษาแต่ละรุ่น คิดเป็นร้อยละ...................... 
 

3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในระดับคณะ มีการส ารวจความพึงพอใจ ของนักศึกษา

หลักสูตรจัดการการโรงแรมต่อการจัดระบบการเรียนการสอน 
และการบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ..............................คิดเป็นร้อยละ................... 
      รอสรุปจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560  

รุ่นที่ 1  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      



รุ่นที่ 2 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 

 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……………………………………………………...………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต 

บัณฑิตท่ีต้องรับการประเมิน 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ประเมิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลรวมคะแนน
ท่ีได้จากการ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
ของ

หลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

     

 
ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 ปี 
วันที่ส ารวจ "[ระบุ วัน เดือน ปี ที่ส ารวจ]"     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในวงรอบปีที่แล้ว ทั้งหมด   
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ   
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ติดเกณฑ์ทหาร(ต้องไปเป็นทหาร)   
7. จ านวนบัณฑิตที่น ามาคิดร้อยละการมีงานท า (ช้อ 2 - 3 - 4 - 5 - 6)   
8. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (คิดร้อยละโดยหารด้วยจ านวนในข้อ 7)   
9. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 
            9.1 ตรงสาขาที่เรียน     (คิดร้อยละโดยหารด้วยจ านวนในข้อ 7) 

  

            9.2 ไม่ตรงสาขาที่เรียน  (คิดร้อยละโดยหารด้วยจ านวนในข้อ 7)   
10. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ที่ส าเร็จ
การศึกษา (ผลจากข้อ 8 + 9.1 + 9.2) 

  

 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 



วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

หมวดท่ี 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

ชื่อรายวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน (เกรด) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E P F 
ลง
เรียน 

สอบ
ผ่าน 

              
              
              
              
              

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 
ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้ขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
o ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหลักฐาน..............) 
o ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอกสาร

หลักฐาน.........) 
o งบประมาณรายได้ประจ าสาขาการจัดการการโรงแรม (เอกสาร

หลักฐาน..................) 
o มีการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรอย่างชัดเจน 

(เอกสารหลักฐาน 5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคร้ังที่.....) 

 
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา

น ำมำจำก มคอ 5 หรือ 6 ของแต่ละวิชำ 



ปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหลักฐาน 5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคร้ังที่ ...) รวมทั้งได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
วิชาชีพ (เอกสารหลักฐาน 5.7.........................) 

 ตามหลักสูตรโครงสร้างของสาขาการจัดการการโรงแรมมีการพิจารณาถึง
วิชาชีพเลือกให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน (เอกสารหลักฐาน 5.8  งานวจิัย “ความต้องการของผู้ประกอบการที่
มีต่อหลักสูตรจัดการการโรงแรมบัณฑิต และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการในเขต จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
ร้อยเอ็ด นครพนมและศรีสะเกษ” รวมทั้งน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต และรายงานผลการด าเนินงานตาม สมอ 08 และ มคอ 7 ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ บัณฑิต และนักศึกษา (เอกสารหลักฐาน 5.9  สมอ 08, 
มคอ . 7, รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต) 

 ทุกรายวิชาของหลักสูตรจัดการการโรงแรมมีค าอธิบายรายวิชาและเนื้อหาที่
เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมครบถ้วน  
รายวิชาชีพบังคับและชีพเลือกมีความเข้มข้นและลึกซึ้งในเนื้อหา พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิชาชีพจัดการการโรงแรม เน้ือหาในรายวิชา
ไม่มีความซ้ าซ้อน และกลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน  
o โครงสร้างหลักสูตร (เอกสารหลักฐาน.......) 
o แผนการศึกษา  (เอกสารหลักฐาน.......) 
o มคอ.01 (เอกสารหลักฐาน.......) 
o มคอ.02 (เอกสารหลักฐาน.......) 

 มีการก าหนดการเปิดรายวิชาล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เพื่อเอ้ือให้นักศึกษา
มีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด (เอกสารหลักฐาน ........ แผนการ
ศึกษาของหลักสูตร) 

 มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดในรายวิชาและหลักสตูร (เอกสารหลักฐาน 5.15 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา 5.16 รายงานผลการประเมินตนเองของผู้เรียน ระดับ
รายวิชา 5.17 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ ......) 

 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2557 มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุม
สาระเน้ือหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน (เอกสารหลักฐาน 5.20 
มคอ 3, 4 และ มคอ 5, 6) 

 มีการเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร และน าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน (เอกสารหลักฐาน 5.21 สรุป
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเทียบกับแผนการศึกษาที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 2 แยกเป็นชั้นปี  5.22 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 5.23 รายงาน



การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ ......) 
 มีการเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสาขาวิชาจัดการการโรงแรมได้มีการส ารวจ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ที่มีต่อรายวิชาชีพเลือก (เอกสารหลักฐาน 
5.24 รายงานความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อหลักสูตรจัดการการ
โรงแรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการใน
เขต จงัหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด นครพนมและศรีสะเกษ 5.25 
สรุปรายวิชาเลือกที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา) 

 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสาขา
การจัดการการโรงแรมจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาแผนการสอน  มคอ. 3 ประชุมข้อสอบ และประชุมพิจารณาผลการ
เรียน (เอกสารหลักฐาน 5.26 มคอ. 3 และตัวอย่างข้อสอบ วาระการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ ...เกี่ยวกับการประชุมข้อสอบ ประชุมเกรด 
ประชุม มคอ. 3 ) 

 มีการจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของ
สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียม
นักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต (เอกสารหลักฐาน 5.27  มคอ.2)  

 กรณีมีการโอนหน่วยกิต สาขาวิชาได้ให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอน
ที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่าง
ครอบคลุม ครบถ้วน โดยได้ก าหนด หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการเทียบโอน
หน่วยกิต อย่างชัดเจน (เอกสารหลักฐาน 5.28 เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา 
5.29 สรุปการเทียบโอนรายวิชา ที่ด าเนินการในแต่ละภาคการศึกษา   5.30 
ตัวอย่างการเทียบโอนของนักศึกษา) ขอที่เก 

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการก าหนดผู้สอนที่ตรงตามคุณสมบัติ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
โดยมีการพิจารณาการมอบหมายรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอนในการประชุม
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และกรรมการวิชาการคณะ ตามล าดับ 
(เอกสารหลักฐาน 5.31 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคร้ังที่ ....และเอกสารหลักฐาน 5.32 สรุปรายชื่อผู้สอนของแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนตามภาคการศึกษา ) 

 ในการพิจารณาการมอบหมายรายวิชา หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้
เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา



มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ ในแต่
ละภาคการศึกษา ไม่มีนักศึกษาที่ได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมเกิน 3 วิชา 
(เอกสารหลักฐาน 5.33 สรุปรายชื่อผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนตาม
ภาคการศึกษา) รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา และแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ในหลักสูตร (มคอ. 3 
วิชา 1705 270 การบริหารและจัดการครัว) 

 
2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 การจัดการเรียน
การสอน 

 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ
อาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล
เหมาะสม 
o แนวปฏิบัติการจัดท า มคอ. 3 และ 4  (เอกสารหลักฐาน..........) 
o ประกาศหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ

อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา (เอกสารหลักฐาน..........) 
o รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหรือคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการก ากับมาตรฐานการท า
ประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยใน
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
(เอกสารหลักฐาน..........) 

 มีการก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 
และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตาม
ประมวลการสอนรายวิชา โดยจะน าผลจากการประเมินอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชามาพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
o รายงานการประเมินอาจารย์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอน (เอกสาร

หลักฐาน..........) 
o รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรคร้ัง

ที่ ............) (เอกสารหลักฐาน..........) 
 มีระบบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน 

หรือระบบปกติจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน และมี
โอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 
(5.40 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.41 



โครงการทัศนศึกษา) และในกรณีที่การจัดการเรียนการสอนรายกลุ่ม สาขา
จะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและมีอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้ประสานงานเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ 3 และแผนการสอน
เหมือนกันทุกกลุ่ม (เอกสารหลักฐาน 5.42 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่สอนหลายกลุ่มเรียน 5.43) สรุปรายวิชาที่มีการจัดกลุ่มเรียน
หลายกลุ่มและมีการมอบหมายอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา) 

 มีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าได้เข้าร่วมการ
อบรม Google Class Room เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสอน (5.44 โครงการ 
Google Class Room) ขอหลักฐานว่าใครใช้ในการสอนจริงบ้าง 

 
3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการเข้ากับภารกิจหลักทั้ง 
3 ด้านดังนี้ 
1) ด้านการวิจัย 

มีการน าโครงการ...................มาบูรณาการกับรายวิชา.......................โดย
มอบหมายให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และน าผลการ
ประเมินจากการจัดโครงการและผลประเมินจากนักศึกษามาพัฒนาการ
เรียนการสอนในคร้ังต่อไป (เอกสารหลักฐาน ..5.46 โครงการ............
5.47 .รายงานผลการด าเนินการโครงการ..........5.48 มคอ.3 รายวิชา
...................) 

2) ด้านการบริการวิชาการ 
มีการน าโครงการ...................มาบูรณาการกับรายวิชา.......................โดย
มอบหมายให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และน าผลการ
ประเมินจากการจัดโครงการและผลประเมินจากนักศึกษามาพัฒนาการ
เรียนการสอนในคร้ังต่อไป (เอกสารหลักฐาน ..5.46 โครงการ............
5.47 .รายงานผลการด าเนินการโครงการ..........5.48 มคอ.3 รายวิชา
...................) 

3) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีการน าโครงการ...................มาบรูณาการกับรายวิชา.......................โดย
มอบหมายให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และน าผลการ
ประเมินจากการจัดโครงการและผลประเมินจากนักศึกษามาพัฒนาการ



เรียนการสอนในคร้ังต่อไป (เอกสารหลักฐาน ..5.46 โครงการ............
5.47 .รายงานผลการด าเนินการโครงการ..........5.48 มคอ.3 รายวิชา
...................) 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน อธิบายผลการด าเนินงาน 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 การก าหนดคะแนนในรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน

โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ (เอกสารหลักฐาน 5.3.1  ใคร
มีผลประเมินเร่ืองปรับเกณฑ์คะแนนและเอามาปรับในเทอมต่อไป) รวมทั้ง
น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินมีความสอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) (เอกสารหลักฐาน 5.3.2 สรุปหน่วย
กิตรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2557) 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
 สาขามีระบบและกลไกที่ เกี่ ยวข้องกับการก ากับให้มีการพัฒนาและ

ตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้การประเมินตาม
สภาพจริง โดยสาขามีการก าหนดเคร่ืองมือประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย  อัตนัย   การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยเคร่ืองมือที่
ใช้วัดจะสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ (เอกสาร
หลักฐาน 5.3.3 ขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือ
ประเมินนักศึกษาที่ เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้เกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เอกสารหลักฐาน 5.3.4  การจัดโครงการ/
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง เอกสารหลักฐาน 5.3.5 สรุป โครงการวิเคราะห์และรายงานผล
การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การด าเนินงาน 5.3.5 โครงการศึกษาดูงาน .................. 5.3.6 มคอ. 3 รายวิชา
ต้นทุน การสอบปากเปล่า สอบประมวลผลวิชาสัมมนา) 
 

 นอกจากนั้นได้มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป 
(เอกสารหลักฐาน 5.3.7 มคอ 3. และ 5 รายวิชาต้นทุน และวิชาสัมมนา ส่วน
ที่เกี่ยวกับการประเมินเกณฑ์ว่าควรมีการปรับปรุง) และมีการประชุมหารือ



ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อทวนสอบในรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (เอกสารหลักฐาน 5.3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรคร้ังที่ .......ที่
เกี่ยวข้องกับการทวนสอบรายวิชาต้นทุน )  

 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา วิพากษ์ข้อสอบ 
ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน โดยมีวิทยากร
จากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบและพิจารณา
ร่วมกับสาขา (เอกสารหลักฐาน 5.3.9 รายงานการประชุมครั้งที่......) 

 ในกรณีที่การจัดการเรียนการสอนรายกลุ่ม สาขาจะมีการประชุมร่วมกันของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและมีอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้การ
ประเมินการสอนเป็นไปตาม มคอ 3 และอาจารย์ผู้สอนทุกคนในรายวิชา
เดียวกันจะร่วมกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมิน และออกข้อสอบ
ร่วมกัน (เอกสารหลักฐาน 5.3.10 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่สอนหลายกลุ่มเรียน 5.3.11) มคอ. 5 และ มคอ. 3 รายวิชา 1705 270 
Kitchen operation and Management)  

 สาขาการจัดการการโรงแรมก าหนดให้มีการทวนสอบรายวิชาอย่างน้อยร้อย
ละ..25...ของรายวิชาที่เปิดสอน  เพื่อเป็นการก ากับควบคุมประเมิน ใน
ประเด็นเร่ืองการตัดเกรด ความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม มี
ข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  รวมถึง
การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและ
ลักษณะของรายวิชา (เอกสารหลักฐาน 5.3 .12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คร้ังที่ .....5.3.13 มคอ 3 และ 5 รายวิชา..........................(ที่ทวนสอบเป็น
ตัวอย่าง) 

 สาขามีแนวทางการส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF โดยให้
มีการจัดสอบ Comprehensive เพื่อประมวลความรู้ก่อนจบ ซึ่งได้ก าหนดไว้
ในรายวิชาสัมมนาการเงิน และสัมมนาการสอบจัดการการโรงแรมและการ
ตรวจสอบภายใน (เอกสารหลักฐาน 5.3.14 ข้อสอบ  Comprehensive และ
มคอ. 3.และ 5 รายวิชาสัมมนาฯ) 

 
3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 



มคอ.6 และมคอ.7) 
 สาขาการจัดการการโรงแรมมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

ตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และมคอ.7 โดยมีประธานหลักสูตร เป็น
ผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นผู้พิจารณา (เอกสารหลักฐาน 5.3.15 มคอ 3, 5 
และ 7 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557) 
 

 
ผลการประเมินการด าเนินของหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 



ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

-
ข้อ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน ค าอธิบาย หรือ หล้กฐาน

อ้างอิง ผ่านเกณฑ์ 

() 
ไม่ผ่าน

เกณฑ์() 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

  รายงานการประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

  เอกสาร มคอ.2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6 
และจัดการการโรงแรมส่ง 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  เอกสาร มคอ. 7 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6 
และสรุปการทวนสอบ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4 
และอื่น ๆ 

8 อาจารย์ใหม่  (ถ้ ามี )  ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ไม่มีอาจารย์ใหม่  

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  สรุปการเข้ารับการ 
อบรมของอาจารย์ประจ าปี ... 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

  รายช่ือเจ้าหน้าที่ที่เข้าฝึก 
อบรมการพัฒนาวิชาการ 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา ฯ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  รายงานผลการส ารวจความพึง

พอใจของผู้บังคับบัญชา ฯ 
       รวมตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินในปีนี ้................ตัว 
       ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5      (   ) ผ่านทั้ง 5 ตัว      (   )  ผ่านไม่ครบทั้ง 5 ตัว 
       จ านวนตัวบ่งชี้ท่ีผ่านเกณฑ์   ................. ตัว คิดเป็นร้อยละ..................... 

อย่ำลืมเอกสำรหลักฐำนประกอบ

ผลกำรประเมิน 



 
 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีรายงาน ท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      
 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนในปีการศึกษาท่ีรายงาน  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา
ตามแผนเดิม 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน 
มาตรการทดแทนที่ได้ 
ด าเนินการ (ถ้ามี) 

    
    
    
    

 
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีรายงาน  ท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบ  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     
     
     

 
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ที ่

การประเมินโดยนกัศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี () ไม่มี () 

     

     

น ำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ 

น ำมำจำก มคอ 5 แต่ละวิชำ 



รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา
ที ่

การประเมินโดยนกัศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี () ไม่มี () 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอน
โดยรวม……………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................
... 
...................................................................................................................................................................................
... 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   

ความรู ้   

ทักษะทางปัญญา   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

   

 
 



การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  -   คน……………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  -  คน……… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. อบรมมาตรฐานกา

รายงานทางการเงิน 31 
พค.- 27 มิย. 57 

   

2. อบรม วันที่    
3. สัมมนา     
4. สัมมนา     
5. อบรมแนวทางการ    
6.     
 

หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

   

   

   

   
 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จากนโยบายการบริหารงานของคณะความพร้อมทางกายภาพ 
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ด้านการให้บริการ  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ WIFI และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
 
 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน  

ทางคณะบริหารศาสตร์และสาขาการจัดการการโรงแรม มี
การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษา เช่น 

 ห้องสมุด 

 ฐานข้อมูลวารสารในการสืบค้น เพียงพอและทันสมัย 

 มีบริเวณลานอเนกประสงค์ส าหรับท างานกลุ่ม และ
งานวิจัยของนักศึกษา 

 น้ าดื่ม 

 สถานที่ออกก าลังกาย 

 มีบริการ WIFI ให้กับนักศึกษา และอาจารย์ 
 มีห้องส าหรับเป็นที่พบปะสร้างสรรค์ เพื่อใช้แลกเปลี่ยน

สนทนา หรือท างานร่วมกัน 

 มีห้องส าหรับท างานวิจัยโดยเฉพาะ 

(เอกสารหลักฐาน 6.2.1 รูปถ่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จากนโยบายของคณะในเร่ืองการประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คณะได้ใช้ระบบ REG 
เป็นเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา (เอกสาร
หลักฐาน 6.3.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในเร่ืองสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน) 

 
 



 

 
หมวดท่ี 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   
   
   

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
  
  
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
  
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 

 
 

หมวดท่ี 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 



ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    

    

    

    

    

    
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 
 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 

แผนปฏบิัติการ 
วันที่คาดว่าจะ 
สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

   

   

   

   

   

   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  
1 "[ระบุชื่อ นามสกุล]"  ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
2 "[ระบุชื่อ นามสกุล]"  ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
3 "[ระบชุื่อ นามสกุล]"  ลงชื่อ : _______________  วันที่รายงาน: "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
4 "[ระบุชื่อ นามสกุล]"  ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
5 "[ระบุชื่อ นามสกุล]"  ลงชื่อ: _______________  วันที่รายงาน: "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  



 
ประธานหลักสูตร :      "[ระบุชื่อ นามสกุล]"  
ลงชื่อ : ______________________________________ วันที่รายงาน : "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 
ลงชื่อ : ______________________________________ วันที่รายงาน : "[วันที่ เดือน พ.ศ.]"  
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  


