บทที่ 1
บทนํา
ชื่อหนวยงาน
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ที่ตั้ง
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
ประวัตหิ ลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
การสอนสาขาวิชาอุต สาหกรรมทองเที่ยวไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎหลายแหง
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนตลาดทองเที่ยวสําคัญ ไดเปดสอนมานานกวา
10 ป ในภาวะปจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกํา ลังขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ดังนั้นในชวงปการศึกษา 2545 – 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถจึงได
ดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเปดสอนสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และเปดรับนักศึกษาเปนครั้ง
แรกในปการศึกษา 2547 ในระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 หมูเรียน ผูสําเร็จการศึกษาไดรับวุฒิ
การศึก ษาศิลปศาสตรบัณ ฑิต วิชาเอกอุต สาหกรรมทองเที่ยว ( แขนง ธุรกิจ ทองเที่ยว ) โดย
หลัก สูต รอุต สาหกรรมทอ งเที่ยว ไดใ ชหลั ก เกณฑ ข องหลัก สูต รการอบรมมั ค คุเทศก ข องการ
ทองเที่ย วแหงประเทศไทย ผูที่ สําเร็จ การศึก ษาสามารถของใบอนุญาตนําเที่ย วเพื่อใชใ นการ
ประกอบวิชาชีพไดในอนาคต และนอกจากการจัดการการเรียนการสอนแลว อาจารยและนักศึกษา
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวยังมีภารกิจในดานการพัฒ นาฐานขอมูลดานการทองเที่ยว
ทองถิ่น เพื่อเปนศูนยบริการและดําเนินการดานการทองเที่ยวแกชุมชน
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความรูกวางไกล ใสใจบริการ พัฒนางานทองเที่ยว
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เปนโปรแกรมวิชาที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณดานการ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
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พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในทองถิ่น
2. จัดกระบวนการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ ดานการทองเที่ยวในระดับมาตรฐาน
3. เปนศูนยขอมูลและใหบริการดานการทองเที่ยวแกทองถิ่น
4. สงเสริมใหมีงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ดานการทองเที่ยว และสามารถ
นําไปใชประโยชนได
เปาประสงคหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และสามารถ
นําไปใชในประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในดานการจัดการทองเที่ยว
2. เพื่อมุงเนนใหบัณฑิตประสบผลสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ
โครงสรางองคกร
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ผูประสานงานหลักสูตร

กรรมการ , เลขานุการ

นักศึกษา

2

ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากรและนิสิต
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550
บุคลากร
ขาราชการครู

จํานวน (คน)

2
3
5

อาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
อาสาสมัครชาวตางประเทศ
รวม

บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประจําปการศึกษา
2550 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร

ป.ตรี

รวม

-

อาจารยประจําตามสัญญา

2
3

พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ

2
3
-

-

-

5

-
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ขาราชการครู

ป.เอก

ป.โท

คุณวุฒิสูงสุด
ป.บัณฑิต

อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

3

ตารางที่ 3 จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประจําปการศึกษา 2550
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ผศ.

ตําแหนงทางวิชาการ
รศ.
ศ.

-

รวม

-

รวม

-

-

ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ปการศึกษา 2550
จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา/
หลักสูตร
อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
รวม

ชั้นปที่ 1(คน) ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน) ชั้นปที่ 5(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม

-

-

-

-

-

-

6 18 24

5 15 20

-

-

-

44

-

-

-

-

-

-

6 18 24

5 15 20

-

-

-

44

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550
ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2550 หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอืน่
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผนดิน
-

งบบํารุงการศึกษา
-

รวมทั้งสิ้น
-
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อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ปการศึกษา 2550
อาคาร

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

7

-

-

1

-

-

-

รวม

-

-

1

-

-

-

7) ผลงาน ความภาคภูมใิ จ ความโดดเดน
1. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดจัดตั้งบริษัทจําลอง ทาเหนือทราเวลแอนด
เชอรวิส เปนบริษัทที่ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวในดานตางๆ เ พื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาศใน
การฝกประสบการณในระหวางเรียน ในปการศึกษา 2550 มีหนวยงานติดตอเขามาใชบริการ อาทิ
เชน หลักสูตรสาขานิติศาสตร ศึกษาดูงานจังหวัดลําปาง หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ศึกษาดูงาน
อยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพ ชลบุรี เปนตน
2. นักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรมทองเที่ยว นางสาวขนิษฐา เวียงทอง ไดเขารวมประกวด
เขียนเรียงความ ระดับบุคคลทั่วไป ในหัวขอ เศรษฐกิจพอเพียงกับการดํารงชีวิตของขาพเจา ของ
ศูนยศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ไดรับรางวัลที2่ ไดรับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัลจากทานองคมนตรี นายธานินทร กรัย วิเชียร ซึ่งเปนการแสดงศักยภาพ
ของนักศึกษา และ รวมถึงเปนการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรของหลักสูตรฯ ไดมีโอกาสชวยเหลือองคกรตางๆ เชนการเปนวิทยากร, การ
เผยแพรผลงานวิจัย เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือ และความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอกตางๆเปนอยางดีอีกดวย
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
มาตรฐานตัวชี้วัด ระดับ หลักสูตร
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
ตัวชี้วัด 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ระดับ 7 คะแนน 3
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
ระดับ 5 คะแนน 2
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมายปตอไป
ระดับ 7 คะแนน 3
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสูตรฯมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน 1.1.1(1) ปายประชาสัมพันธของหลักสูตร
เปนลายลักษณอักษร และมีการเผยแพรให 1.1.1(2) เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรฯ
ประชาชนทั่วไปไดทราบ
2. หลักสูตรฯมีการกําหนดแผนปฏิบัติ
1.1.2 แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
ราชการประจําปงบประมาณ 2550
2550 ของหลักสูตรฯ
3. หลักสูตรฯมีการติดตามและประเมินผล 1.1.3 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานทุกครั้ง
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

การทองเที่ยวเปนที่นาสนใจของบุคคลทั่วไป
ขาดบุคคากร

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนพัฒนา
ของชาติ ใหตรงตามมาตราฐานตัวชี้วัดในดานๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 คะแนน 1
ไมมีการกําหนดตัวบงชี้ในแผนฯ คะแนน 0
ไมบรรลุ
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

ยังไมไดมีการกําหนดตัวบงชี้ในแผนฯ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ไมทราบรูปแบบแผนดําเนินการที่ชัดเจน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแผนดําเนินการที่สมบูรณ
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2 / สมศ. 6.6 / ก.พ.ร. 23)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสอื่ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความ
ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุ
ระดับ 7 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.2.1 แนวการสอนแตละรายวิชา

1.อาจารยในหลักสูตรมีการออกแบบการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน 2.2.2
ในเรื่องคุณภาพการสอน
3.มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ 2.2.3
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

สรุปผลการประเมินการสอน
แนวการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน

รายวิชาทองเที่ยวเปนวิชาที่เนนการปฏิบัติ
นักศึกษายังขาดความกระตือรือลนในการศึกษา
คนควาดวยตัวเอง
การเรียนการสอนในรายวิชาทองเที่ยวเปนที่
สนใจของนักศึกษา
1.มีขอจํากัดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียนรูที่ไมเหมาะกับการ
ประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่เปนทักษะ
2.ในการเรียนรูจากประสบการณตรงนั้นขาด
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการสงเสริมใหนักศึกษาฝกทักษะโดยออกฝกประสบการณมากขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ดรับการสนับสนุน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 3
ระดับ 3 คะแนน 1
ไมบรรลุ
ระดับ 5 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดการเรียนการสอนและจัด
โครงการที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติไดจริง โดย
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรใู นชุมชนมีสวนรวม

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1(1) โครงการฝกอบรมของหลักสูตรฯ
2.3.1(2) หนังสือเชิญวิทยากรในการฝกอบรม
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีแหลงทองเที่ยวหลากหลายประเภท
จังหวัดอุตรดิตถขาดผูทรงคุณวุฒิทางการ
ทองเที่ยว / แหลงทองเที่ยว
การสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการศึกษาและรวมกับชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
รอยละ 20-29 และ
หรือเทากับรอยละ 30 และ
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
ปริญญา เอกอยูระหวางรอย 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
ละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรีมา นอยกวารอยละ 5
หรือ
กกวารอยละ 5
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกรอยละ1-19 คะแนนระดับ 1
ไมมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 0
ไมบรรลุ
มีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกรอยละ1-19 คะแนนระดับ 1
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1. ยังไมมีอาจารยที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีอาจารยที่สนใจและเตรียมตัวในการศึกษาตอ
และมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
สถาบันที่เปดสอนในสาขานี้มีจํากัด
มีอาจารยที่กําลังสมัครสอบเพื่อศึกษาตอ
อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอยไม
สามารถลาเรียนได

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรศึกษาตอ
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สกอ. 2.6 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 17.2)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 –
39 หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-59
แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไป นอยกวา รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ
40 - 59
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
ากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10

คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
ากับ รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39
ไมมผี ดู ํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. คะแนน 0
ไมบรรลุ
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

ระยะเวลาในการทํางานของอาจารยยังไมครบ
เกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (สกอ. 2.9 / สมศ. 11 / ก.พ.ร. 4.1.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3
NA
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

นักศึกษาเพิ่งจบการศึกษาในปการศึกษา
2550 เปนรุนแรก จึงยังไมมีการสํารวจ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ความตองการบัณฑิตสาขานีย้ ังมีอยูมาก
นักศึกษายังไมมีประสบการณมากพอ
ใหคําปรึกษาในการหางานแกนักศึกษา
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการใหนักศึกษาไดฝกประสบการอยางนอย3ครั้ง ในหนึ่งหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99 ได
รับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.

คะแนน 3
รอยละ100ไดรับเงินเดือนเท
ากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ กพ. คะแนน 2
NA
ไมบรรลุ
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกว
าเกณฑ กพ. คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

นักศึกษาเพิ่งจบการศึกษาในปการศึกษา
2550 เปนรุนแรก จึงยังไมมีการสํารวจ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ความตองการและคาตอบแทนในสาขาทองเที่ยว
ยังมีสูง
นักศึกษาอาจจะทํางานไมตรงสาขาวิชาชีพ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการหางานทําแกนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
(สกอ. 2.11 / สมศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 –
3.49 คะแนน 2
NA
ไมบรรลุ
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 –
3.49 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

นักศึกษาเพิ่งจบการศึกษาในปการศึกษา
2550 เปนรุนแรก จึงยังไมมีการสํารวจ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

นักศึกษามีประสบการณในการทํางานรวมกับ
ผูอื่นนอย
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ทีผ่ านมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 / สมศ. 1.5 / ก.พ.ร.
4.1.4)
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด44คน ไดรับใบ
ประกาศจํานวน 1 คน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.12.1 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ

นักศึกษายังมีประสบการณดอยกวานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในจังหวัดใหญๆ
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประกวดและแขงขัน
ทักษะตางๆ
การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยยัง
ไมเพียงพอ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.
1.2 / ก.พ.ร. 4.1.2)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น
X 100
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 60 – 79 คะแนน 2
NA
ไมบรรลุ
รอยละ 60 – 79 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

นักศึกษาเพิ่งจบการศึกษาในปการศึกษา
2550 เปนรุนแรก จึงยังไมมีการสํารวจ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ความตองการบัณฑิตสาขานี้ยังมีอยูมาก
นักศึกษายังไมมีประสบการณมากพอ
ใหคําปรึกษาในการหางานแกนักศึกษา
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการหางานทําแกนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3
NA
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

ยังไมไดดําเนินการวัดระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อยูในระหวางการพัฒนาหลักสูตร
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ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 50
รอยละ 51 – รอยละ 74
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
อาจารยในหลักสูตรฯใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.18.1 แนวการสอน

นักศึกษามีความรูค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศนอย และมีอุปกรณให
นักศึกษาใชไมเพียงพอ
สงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น
จํานวนอุปกรณที่ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
(มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1
0
ไมบรรลุ
รอยละ 1 – รอยละ 75 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

มีอาจารยที่มีความรูความสามารถ
มีจํานวนวิชาที่สอนมากทําใหตองใชเวลาในการ
เตรียมสอนและจัดทําสื่อฯมาก
สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น
จํานวนรายวิชาทีต่ องรับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1.มีการจัดตั้งโครงการธุรกิจจําลองขึ้น

มีการดําเนินการ7 ขอแรก คะแนน 3
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก คะแนน 2
บรรลุ
มีการดําเนินการ ครบทุกขอ คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.1(1) บริษัทจําลอง
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรมีวัสดุ ครุภัณฑพื้นฐานที่เอือ้ ตอการ
พัฒนาของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การดูแลรักษาคอนขางยาก
หลายหนวงงานใหความสนใจ
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3 / สมศ. 2.2 , 2.3 / ก.พ.ร. 4.2.2)
สูตรการคํานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท 20,0001 บาท – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท คะแนน 1
เงินสนับสนุนงานวิจัย 100000 คะแนน 3
บรรลุ
มากกวา30000 บาท คะแนน3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

มีอาจารยทําวิจัย 1 คน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีอาจารยที่มีความรูความสามารถ
มีจํานวนวิชาที่สอนมากทําใหตองใชเวลาในการ
เตรียมสอนและจัดทําสื่อฯมาก
สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น
หัวขอวิจัยทางดานทองเที่ยวมีความนาสนใจ
จํานวนรายวิชาที่ตองรับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต
อจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.4 / สมศ. 2.1 / ก.พ.ร. 4.2.1 , 4.2.5)
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 – รอยละ 19 คะแนน 1
ไมมีงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร คะแนน 0
ไมบรรลุ
รอยละ 1 – รอยละ 19 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

มีอาจารยที่มีความรูความสามารถ
มีจํานวนวิชาที่สอนมากทําใหตองใชเวลาในการ
เตรียมสอนและจัดทําสื่อฯมาก
สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น
จํานวนรายวิชาที่ตองรับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา (สมศ. 2.4, 2.5 / ก.พ.ร. 4.2.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 30
รอยละ 31 - รอยละ 41
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 - รอยละ 30 คะแนน 1
มีอาจารยที่ไดรับทุนวิจัย คะแนน 1
ไมบรรลุ
รอยละ 31 - รอยละ 40 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

มีอาจารยที่มีความรูความสามารถ
มีจํานวนวิชาที่สอนมากทําใหตองใชเวลาในการ
เตรียมสอนและจัดทําสื่อฯมาก
สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น
จํานวนรายวิชาที่ตองรับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ตัวชี้วัดที่ 4.7 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด
(มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 - รอยละ 19 คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 20 - รอยละ 29 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

มีอาจารยที่มีความรูค วามสามารถ
มีจํานวนวิชาที่สอนมากทําใหตองใชเวลาในการ
เตรียมสอนและจัดทําสื่อฯมาก
สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น
เนื้อหาของวิชาโยงเขากับทองถิ่นไดยาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
(สกอ. 6.3 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 4.4.5)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรกั ษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2
ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1
โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก คะแนน 1
ไมบรรลุ
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลป
วัฒนธรรมและมีการดําเนินการตามแผน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถและ
นักศึกษาที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม

มีงบประมาณและการสนับสนุนที่จํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

X 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ 0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ
ไมบรรลุ
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถและ
นักศึกษาที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
มีงบประมาณและการสนับสนุนที่จํากัด

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม ในปการศึกษานั้น
X 100
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3
รอยละ 15 – รอยละ 29 คะแนน 2
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถและ
นักศึกษาที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
มีงบประมาณและการสนับสนุนที่จํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม (ก.พ.ร. 4.4.2)
สูตรการคํานวณ :
(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น)
(จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้น
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2550 หลักสูตรฯจัดกิจกรรม
สงเสริมวัฒนธรรม 2 กิจกรรม และมี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 90
ทั้ง 2 กิจกรรม
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.6.1 ใบประกาศเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาสวนใหญมีความกระตือรือลนในการ
เขารวมกิจกรรม
-
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชีว้ ัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วดั ที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 7
คะแนน 3
คะแนน 1

ระดับ 5

คะแนน 2



-

คะแนน 0
คะแนน 1



ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
รอยละ 19
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 1

ระดับ 7

คะแนน 3



ระดับ 3

คะแนน 1



-

คะแนน 0



ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
คะแนน 1

-

คะแนน 0
NA
NA
NA
คะแนน 3
NA
NA
คะแนน 3
คะแนน 0
คะแนน 1.43











คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 1

คะแนน 2

-

คะแนน 3
คะแนน 3



คะแนน 3

ระดับ 7
คะแนน 3
คะแนน1
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มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1

-

คะแนน 3
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1.25






คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 2

คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 3

-

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 1.5
1.636






คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 3

การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(URU.QA.70 Standards & Index II)
มาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชนิดตัวชี้วัด
ปจจัยนําเขา
รวม
กระบวนการ
รวม
ผลผลิต
รวม
- 1.1
1 1.2
1
5 2.9,2.10,2.11,2.12,2.14, 9
2.4,2.5,2.6,2.13,2.18 5 2.1,2.2,2.3,2.7,2.8
2.15,2.16,2.17,2.19
2 3.1,3.2
2 3.3
1
3.4,3.5
2 4.1,4.2
2 4.4,4.5,4.7
3
4.3,4.6
5.2
1 5.1,5.6
2 5.3,5.4,5.5,5.7,5.8
5
- 6.1,
1 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6
5
2 7.1,7.2,7.3,7.4,7.8,
6 7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,
8
7.5,7.15
7.16
7.12,7.13,7.14
- 8.1,8.2,8.3,8.4
4
- 9.1,9.2
2 9.3
1
12
25
33
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน
ปจจัย
นําเขา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

1.00
2.00
1.40
ยังไมได
คุณภาพ

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

2.00
2.00
3.00
2.25
ดี

0.00
1.50
0.5
1.50
1.11
ยังไมได
คุณภาพ

1.00
1.43
3.00
1.25
1.50
1.44

หมายเหตุ

ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ดีมาก
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการ อุดมศึกษา

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
-

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
-

ตัวชี้วัดที่ 7.5และ ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.7, 7.1,
7.15
7.2, 7.4, 7.8, 7.16, 8.1,
8.2, 9.1 ,8.4 ,8.3และ
9.2

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10
2.11 ,2.12, 2.14 และ
2.15

ตัวชี้วดั ที่ 1.2,7.6,
7.7, 7.9 ,7.11 ,7.10 ,
7.14 ,7.13 ,7.12 และ
9.3

ตัวชี้วัดที่ 2.4, 2.5 ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.2, 2.3,
2.6, 2.13, 2.18, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1,
3.4, 3.5, 4.3, 4.6 5.6 และ 6.1
และ 5.2
-

ตัวชี้วัดที่ ,2.17 ,2.16
4.4 ,3.3 ,2.19, 4.5,
4.7, 5.3, 5.4, 5.5,
5.7, 5.8, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5 และ 6.6
ตัวชี้วัดที่ 4.2และ 7.3
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน

ดาน
ปจจัยนําเขา
(5)

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ
(4)
(14)

คะแนนรวม
(23)

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ

1.40

2.00

0.00

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

2.33

1.00

1.40

ยังไมไดคุณภาพ
-

รวม

1.40

2.25

1.11

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

ดี

ยังไมได
คุณภาพ

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

1.44

ยังไมไดคุณภาพ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น
มุมมองดานบริหาร
จัดการ
1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัดดาน
ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
กระบวนการ
ตัวชี้วดั ที่ ,3.4 ,2.18 ,2.4 ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3,
3.5 และ 5.2
3.1, 3.2, 5.1, 5.6
และ 9.2

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10,
2.11, 2.12, 2.14,
2.15, 2.19, 3.3, 5.3,
5.4, 5.5 ,6.5 ,5.8 ,5.7 ,
,6.67.6, 7.12 และ
7.13

2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.13

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.1, ตัวชี้วัดที่ 1.2, ,2.16
6.1, 7.1, 7.2, ,7.8 7.9 ,2.17, 7.14 และ
7.16 และ 9.1
9.3

3. ดานการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 4.3และ 7.15

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ,8.1 6.4 และ 7.10
8.3 ,และ 8.4

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.5, 4.6 ,2.6
และ 7.5

ตัวชี้วัดที่ 2.7, 2.8, ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.5,
4.1, 4.2, 7.3 และ 4.7, 6.2, 6.3, 7.7 และ
7.4
7.11
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ดานปจจัยนําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

ผลการประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

3.00

2.33

2.00

2.25

ดี

2.00

0.00

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน

3.00

0.00

1.50

ยังไมไดคุณภาพ

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

0.33

0.67

0.50

ยังไมไดคุณภาพ

1.44

ยังไมไดคุณภาพ

รวม

1.40

2.25

1.11

ผลการประเมิน

ยังไมไดคุณภาพ

ดี

ยังไมไดคุณภาพ

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่3

บทนํา
ชื่อหนวยงาน, ที่ตั้ง, ประวัติหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชา
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชา
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชา
เปาประสงคหลักสูตรสาขาวิชา
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชา
ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากรและนิสิต
ผลงาน ความภาคภูมิใจ ความโดดเดน
สวนสําคัญ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สวนสรุป
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1
2
2
2
2
3
3
5
6
9
24
25
30
35

สารบัญตาราง
หนา
43
45
47
49

ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ

43

รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โปรแกรมสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2550
( 1 มิถุนายน 2550 – 31 มีนาคม 2551 )
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คํานํา
เอกสารขอมูลรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ของหลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2550 เลมนี้ประกอบดวยขอมูล
พื้นฐานของโปรแกรมวิชาฯ และสวนเนื้อหาการประเมินตนเอง ซึง่ ในสวนหลังนี้ เนื่องจากหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ได เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2547 เปนปการศึกษาแรก และป
การศึกษา2549-2551 งดรับนักศึกษาเนื่องจากอยูในชวงของการพัฒนาหลักสูตร จึงทําใหมีนักศึกษา
วิชาเอกไมครบ4 ชั้นป ดังนั้นในการประเมินฯบางหัวขอ จึงยังไมสามารถใหขอมูลได อยางไรก็ตาม
หลักสูตร จะไดวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุงใหการดําเนินงานทุกสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ที่สุด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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