หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําปการศึกษา 2551
( 1 มิถุนายน 2551 – 15 มีนาคม 2552)
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คํานํา
หลัก สูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท องเที่ย ว ไดจัด ทํารายงานการประเมินตนเองขึ้น ตาม
เกณฑข องสํานัก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุณ ภาพและตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อเปน การ
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯในชวงปการศึกษาที่ผานมา
เนื่องจากหลักสูตรฯ กําลังอยูในชวงการพัฒนาหลักสูตรฯ ทําใหบางมาตรฐานไมมีขอมูล
อยางไรก็ตามหลักสูตรจะไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
มีนาคม 2552
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมาโดยยอ
การสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ ไดเปดสอนใน
สถาบันราชภัฏหลายแหง โดยเฉพาะสถาบันราชภัฎที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนตลาดทองเที่ยวสําคัญ ได
เปดสอนมานานกวา 10 ป ในภาวะปจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกําลังขยายตัวเพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดังนั้นในชวงปการศึกษา 2545 – 2546 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถจึงไดดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว และเปดรับนักศึกษาเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2547 ในระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1
หมูเรียน และในป พ.ศ. 2548 จํานวน 1 หมูเ รียน ผูสําเร็จการศึกษาไดรับวุฒกิ ารศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ตอมามีการพัฒนาหลักสูตรใหมจึงงดรับนักศึกษา เมื่อหลักสูตรฯผานขั้นตอนตางๆ เสร็จ
สมบูรณแลว จะดําเนินการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2552 ตอไป
ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถในศาสตรดานการทองเที่ยวและการบริการ
ตลอดจนการสื่อสาร เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
มีทักษะในการใช
ภาษาตางประเทศในการประกอบวิชาชีพ โดยเนนการฝกปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณ
ตรง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐานการฝกอบรม
มัคคุเทศกทั่วไปเพื่อการรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก เพื่อเสริมสรางการทองเที่ยวและพัฒนา
ทองถิ่น
วิสัยทัศน
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณดานการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในทองถิ่น
2. จัดกระบวนการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ ดานการทองเที่ยวในระดับ
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มาตรฐาน
3. เปนศูนยขอมูลและใหบริการดานการทองเที่ยวแกทองถิ่น
4. สงเสริมใหมีงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ดานการทองเที่ยว และสามารถ
นําไปใชประโยชนได
เปาประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ความเขาใจและทัศนคติที่ดี ตอวิชาชีพ
ในดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวไปใชในการประกอบ
วิชาชีพ และเปนที่ยอมรับของสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนผูนําในการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอการประกอบ
วิชาชีพ
โครงสรางองคกร คณะกรรมการประจําหลักสูตร

ผูประสานงานหลักสูตร
กรรมการ , เลขานุการ
นักศึกษา
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อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

1
2
3

รายชื่อ

นายมณฑณ ศรีสุข
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ
นายภาณุรังษี เดือนโฮง

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1
1
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1
1
1

บธ.ม. การจัดการการทองเที่ยว
ศศ.ม. การทองเที่ยว
วท.ม.การวางแผนและการ

ขาราชการ
ขาราชการ

1
1

1
1

5

5

จัดการการทองเที่ยวเพื่อ
อนุรกั ษสิ่งแวดลอม
4
5

นางพรรณี จุฑานนท
นางสุปราณี จําลองราษฎร

ศศ.ม.การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
ศศ.ม.การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

รวม

* อาจารยปฏิบัติงานจริง : อาจารยปฏิบัติงาน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
ชาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
2
ปริญญาเอก
รวม
2

จํานวน
หญิง
3
3

รวม
5
5

ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ชาย
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รวม
-

จํานวน
หญิง
-

รวม
-
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ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม

ชั้นปที่ 1
-

ชั้นปที่ 2
-

จํานวน
ชั้นปที่ 3
-

ชั้นปที่ 4
22
22

รวม
22
22

สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงานป
2550/คะแนน

มาตรฐานที่ 1

คะแนน 0.50

มาตรฐานที่ 2

คะแนน 0.88

มาตรฐานที่ 3

คะแนน 1.00

มาตรฐานที่ 4

คะแนน 1.75

มาตรฐานที่ 6

คะแนน 0.00

แผนการพัฒนา

- พัฒนาหลักสูตรฯใหม
- จัดประชุมแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการ งบประมาณ
ของหลักสูตรฯ

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

- ไดหลักสูตรใหมซึ่งอยู
ระหวางการปรับแกเพื่อ
เตรียมอนุมัติและเปดรับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่
2/2552
-มีแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การ งบประมาณประจําป
จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ใช นักศึกษาไดเรียนรูจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนที่ทันสมัย
- จัดโครงการและกิจกรรม
นักศึกษาเกิดทักษะและ
พัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ประสบการณที่ดีในดาน
เชน จิตสํานึก ทักษะวิชาชีพ
การประกอบวิชาชีพ ทําให
การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ไดงานทําเมื่อจบการศึกษา
บุคลิกภาพ
-สงเสริมอาจารยในหลักสูตรฯ - มีงานวิจัยดานการ
ทํางานวิจัย
ทองเที่ยว
- จัดประชุมการดําเนินงานดาน - มีโครงการที่เกี่ยวของกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํานุบํารุง
ที่สัมพันธกัยศาสตรดานการ
ศิลปวัฒนธรรม
ทองเที่ยว

ผลการ
ดําเนินงานป
2551/
คะแนน
1.50

1.75
1.00

1.75
3.00
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
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
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก มีการดําเนินการ 6 - 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3

เอกสารตัวชี้วัดที่ 1.1
ผลการดําเนินงาน
1. . มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
- หลักสูตรฯ มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน
เปนลายลักษณอักษร และมีการเผยแพรแก
สาธารณะ
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หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1(1) (ราง) หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
1.1.1(2) ปายประชาสัมพันธหลักสูตร
1.1.1(3) เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรฯ

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
1.1.2(1) รายงานการประชุมเรื่อง การพัฒนากลยุทธ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
หลักสูตรฯ
- หลักสูตรฯมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
1.1.2(2) แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
1.1.2(3) กลยุทธหลักสูตร
งบประมาณ 2551
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ 1.1.3(1) แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
กําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
- หลักสูตรไดกําหนดตัวบงชี้ เปาหมาย ไวใน 1.1.3(2) กลยุทธหลักสูตร
แผนการดําเนินการและกลยุทธ
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
1.1.4(1) รายงานการประกันคุณภาพหลักสูตรฯ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 1.1.5(1) รายงานการประกันคุณภาพหลักสูตรฯ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2ครั้ง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
- มีการติดตามตรวจสอบโดยผานกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
1.1.6(1) รายงานการประชุมเรื่อง การพัฒนากลยุทธ
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
หลักสูตรฯ
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ
- หลักสูตรฯมีการวิเคราะหแผนกลยุทธ เพื่อให
เกิดความสอดคลองและดําเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา 1.1.7(1) รายงานการประชุมเรื่อง สรุปผลการ
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551
ตอเนื่อง
- หลักสูตรฯ มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาเพื่อแกไขปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ
ตอไป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- หลักสูตรฯมีการพัฒนาหลักสูตรใหม และไดรับการวิพากษจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ทําใหมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อเปนกรอบในการปฏิบตั ิงานใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป
จุดออน (Weaknesses)
- หลักสูตรฯอยูในระหวางพัฒนา ประกอบกับบุคลากรมีจํานวนจํากัด
ทําใหการดําเนินงานอาจลาชาไปบาง
โอกาส (Opportunities)
- การทองเที่ยวนับเปนวาระสําคัญระดับชาติ ทําใหไดรับการสนับสนุน
จากหลายๆ ฝาย
อุปสรรค (Threats)
- สถานการณทางการทองเที่ยวจะมีความออนไหวมาก ทําใหการ
กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและแผน
ดําเนินการตองปรับเปลี่ยนตาม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ฉบับสมบูรณ และนําเสนอผานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อเปดใชใหทันปการศึกษา 2552
2. จัดประชุมเพื่อสรางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2552
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตัวชี้วัดที่ : 1.2รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 74-60 บรรลุเปาหมายรอยละ 89-75 บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

บรรลุเปาหมาย รอยละ 74-60 คะแนน 1
ไมมีการกําหนดตัวบงชีใ้ นแผนฯ คะแนน 0
คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย รอยละ 74-60 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด .......4........ ตัว
จํานวนตัวชี้วัดของแผนที่สําเร็จ ..........0....... ตัว
รอยละความสําเร็จ = …0.. / ..4…. X 100
= …0……..

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.2.1(1) แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- หลักสูตรฯมีความรวมมือกันเปนอยางดี เพื่อใหผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ ัด
- หลักสูตรฯ มีนักศึกษาเพียงแค 1 ชั้นป (ปท4ี่ ) และออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ทําใหการดําเนินงาน
บางกิจกรรมไมสามารถทําได
- คณะฯ มีการสนับสนุนและเอื้ออํานวยงานใหหลักสูตร
สามารถดําเนินงานตามแผนและบรรลุเปาหมายที่วางไวได
- บุคลากรตองเขาไปชวยงานอื่นๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และ
ของคณะฯ ที่มีเขามาโดยที่ไมไดแจงลวงหนา ทําใหสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนฯ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ เพื่อทราบถึงปญหา และหาแนวทางแกไขตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( 75 % ของอาจารยทั้งหมด)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความต
องการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทจี่ ัดใหผเู รียนและ
อิงพัฒนาการของผูเ รียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ รียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.2.1(1) รายงานการประชุมหลักสูตร
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ประจําภาคเรียนที่
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
1/2551
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
- มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรกอน
เปดภาคเรียนเพื่อทําความเขาใจในดานการ
เรียนการสอน
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด 2.2.2(1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ตางๆ
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.2(2) สําเนาเอกสารการขออนุมัติโครงการ
ทุกหลักสูตร
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปน
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การ 2.2.2(3) โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
รายงานหนาชั้น การคนควารายงานเดี่ยว
การคนควารายงานกลุม การนําเสนอผลการ
คนควาหนาชั้นเรียน
- มีกิจกรรมพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 2.2.3(1) สื่อการสอนรายวิชาตางๆ
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
- มีการสอนโดยใชสื่อ Power point และ
เครื่องฉาย LCD ในการสอนแตละรายวิชา
- มีการใหนักศึกษาสงการบานทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส (E-mail)
2.2.4(1) แนวการสอนรายวิชาตางๆ
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอ
2.2.4(2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาตางๆ
ความตองการของผูเรียน
- มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน โดยระบุไวใน
แผนการสอน
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด 2.2.5(1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาตางๆ
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
- ในกระบวนการเรียนการสอน มีการ
ประเมินผลโดยใชแบบฝกหัด แบบทดสอบ
ที่สอดคลองกับรายวิชาและพัฒนาการของ
ผูเรียน
2.2.6(1) สรุปผลการประเมินผูสอน
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู
เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
- มีแบบประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อ
สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
- มีการนําผลการประเมินฯไปปรับปรุง
วิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

รายงานการประชุมหลักสูตร
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ประจําภาคเรียนที่
2 /2551

SWOT Analysis
จุดแข็ง
(Strengths)

1.หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีองคความรูทางวิชาการที่เปนทุน
ทางสังคมอันหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้น เชน แหลงประวัติศาสตร โบราณคดี แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ทางสังคม ซึ่งสามารถใชเปนสื่อการเรียนการสอนโดยใช
ผูเรียนเปนศูนยกลางไดเปนอยางดี
2.คณะฯ มีหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆทีส่ ามารถประสานความรวมมือเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางภาษาและการสื่อการแกผูเรียนได เชน ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
3.หลักสูตรฯมีคณาจารยที่มีความรูทางวิชาการและความสนใจพิเศษ เชน
ประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม นิเวศวิทยา ภูมิศาสตร เปนตน

16

จุดออน
(Weaknesses)

1. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวขาดหองปฏิบัติการที่จะฝกนักศึกษา
เชน หองปฏิบัติการดานโรงแรม เปนตน
2. อุปกรณการฝกปฏิบัติยังมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
3.หองเรียนที่มีเครื่องฉาย LCD ประกอบสื่อ power point มีไมเพียงพอ ตอ
จํานวนอาจารยที่ใชสอน ทําใหเปนอุปสรรคตอการสอนในรายวิชาดานการ
ทองเที่ยวซึ่งตองมีภาพแหลงทองเที่ยวมาเปนสื่อในการสอน เพราะนักศึกษามี
ประสบการณการทองเที่ยวไมเทากัน
โอกาส
1.มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีหองสมุด ใหบริการแกนักศึกษา ซึ่งมีหนังสือ
(Opportunities) เอกสาร สิ่งพิมพ CD-Rom ประกอบการศึกษาคนควาของผูเรียนมากกวา 500
รายการ
2. นโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เอื้อตอการเรียน
การสอนราชวิชาทางดานการทองเที่ยว เพราะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดออก
เรียนรูหาประสบการณทางวิชาการนอกชั้นเรียนดวยตนเอง ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ตอการเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนไดดี
3.องคความรูทางวิชาการเชื่อมโยงกับกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายการใชการทองเที่ยวกระตุนเศรษฐกิจ อีกทั้งการทองเที่ยวเปน
การเรียนรูที่เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งมีธรรมชาติของการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยว ซึ่งชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดในระดับดี
3.มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาตอ การทําวิจัย การศึกษาดูงาน
เพื่อใหอาจารยไดพัฒนาองคความรูและสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได
อุปสรรค
1.การบริหารราชการมีระบบ ระเบียบ ขั้นตอน ตางๆ ที่ซับซอนและยุงยาก ไม
(Threats)
ยืดหยุนและไมสอดคลองกับความเปน ซึ่ง อาจสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน นําเสนอปญหา แนวทางการแกไข และ
ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปใชในปการศึกษาตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นายภาณุรังษี เดือนโฮง

(เบอรโทร)
089-8198156
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัตไิ ดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จาก ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
- มีการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนมารวมแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรใู น
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
- มีกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพที่
ใหผูเรียนออกไปฝกปฎิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการณซึ่งมีนายจาง ผูประกอบ
การณเปนพี่เลี้ยง กํากับดูแลนักศึกษา
- มีกิจกรรมการศึกษาภาคสนามในรายวิชา
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเชิญวิทยากรใน
แหลงทองเที่ยวเปนผูบรรยายใหความรูแก
นักศึกษา
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา
ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงาน
ภายนอก
- มีกิจกรรมการศึกษาภาคสนามในรายวิชา
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานเจาของแหลง
ทองเที่ยวเอื้อเฟอวิทยากรเปนผูบรรยายให
ความรูแกนักศึกษาโดยตรง

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1(1) รางหลักสูตรฯ

2.3.1(2) หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ

2.3.2(1) รายชื่อแหลงฝกประสบการณ

2.3.2(2) รายงานสรุปการฝกประสบการณฯ

2.3.2(3) โครงการทัศนศึกษา

2.3.2(4) หนังสือเชิญวิทยากร

2.3.3(1) โครงการทัศนศึกษา

2.3.3(1) หนังสือเชิญวิทยากร
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ผลการดําเนินงาน
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
- มีการประเมินผลการศึกษาภาคสนามราย
วิชาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆนอกโดย
นักศึกษาที่เขารวมศึกษาภาคสนาม เขียน
ประเมินอยางอิสระ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.4(1) รายงานสรุปโครงการทัศนศึกษา

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1.องคความรูวิชาการดานการทองเที่ยวมีแขนงยอยที่หลากหลาย เพราะ
ประกอบดวยธุรกิจยอยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวหลายสาขา จึงมี
ผูเชี่ยวชาญความรูมากมายที่จะมาใหรายละเอียดในสาขาตางๆ ซึ่งเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
จุดออน (Weaknesses) 1.ผูเชี่ยวชาญองคความรูดานการทองเที่ยวหลายทาน มักมีภาระหนาที่
รับผิดชอบดานธุรกิจที่ประกอบการจึงไมคอยใหความรวมมือในการมา
ใหความรูแกนักศึกษา
2.การจัดกิจกรรมทั้งที่กําหนดและไมไดกําหนดไวในหลักสูตร บางครั้ง
ตองใชเวลาในการวางแผนและประสานงานลวงหนา การที่ไมกําหนด
ไวในหลักสูตรและขอความรวมมือในระยะกระชั้นชิด จึงมีโอกาสไดรับ
ความรวมมือนอย
โอกาส (Opportunities) กิจกรรมทางการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับชุมชน จึงเอื้ออํานวยใหเกิด
การมีสวนรวมกับชุมชน
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อุปสรรค (Threats)

1.การจัดกิจกรรมที่กําหนดหรือไมไดกําหนดไวในหลักสูตร สวนใหญ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร มีไมเพียงพอ จึงดําเนินการไดไมเต็มที่
2.การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนนําประสบการณไปใชได
จริง นั้น ผูสอนมีขอจํากัดเรื่องความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ดานทักษะบริการตางๆ ตองใชผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณจริง ซึ่ง
มักไมมีเวลา

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. การพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใหเปดรับนักศึกษาภายในปการศึกษา 2552
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นายภาณุรังษี เดือนโฮง

(เบอรโทร)
089-8198156
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ตัวชี้วัดที่ : 2.5สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา )สกอ / 2.5 .สมศ / 6.3 .ก.พ.ร(17.1 .
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 19 - 1หรือ วุฒิ
ปริญญา เอกอยูระหวางรอย
ละ 29-20 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 20-29 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

มีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 1-19 คะแนน 1
ไมมอี าจารยวุฒิปริญญาเอก
ไมมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก
ไมบรรลุ
มีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 1-19 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด ........5........ คน
อาจารยวฒ
ุ ิปริญญาเอก .......0....... คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท .........5........คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี ..........0........ คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= 0/5 : 5/5 : 0/5
= ……0……. : ……5……. : ……0…….

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.5.1(1) ขอมูลบุคลากรประจําหลักสูตร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยมีความสนใจศึกษาตอระดับปริญญาเอก ซึ่งได
ดําเนินการสมัครสอบแลว
บุคลากรในหลักสูตรฯมีจํานวนจํากัด ทําใหการลา
ศึกษาตอตองจัดสรรไปตามชวงเวลาที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยฯสนับสนุนทุนสําหรับการศึกษาตอ
หลักสูตรฯปริญญาเอก ทางการทองเที่ยว
(ภายในประเทศ) ยังเปดเพียงไมกี่แหง

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมตัวสมัครสอบระดับปริญญาเอก
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275

23

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 59-40
แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ .ขึ้น
ไป นอยกวา รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
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 .รวมกันมากกวาหรือ
เทากับ รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.รศ.และศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1-39
ไมมีผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. คะแนน 0
ไมมีผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. คะแนน 0
ไมบรรลุ
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.รศ.และศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1-39

24

ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด ..........5......... คน
ผศ. ...........0........... คน
รศ. ............0.......... คน
ศ. ..............0.......... คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= …0/5. : …0/5.. : …0/5…
= ……0…. : ……0……. : ……0…..
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.6.1(1) ขอมูลบุคลากรประจําหลักสูตร

อาจารยมีความสนใจในการทําผลงานเพื่อการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
หลักสูตรฯยังอยูในระหวางพัฒนา ทําใหอาจารย
มุงเนนในการทําหลักสูตรฯใหสําเร็จสมบูรณกอน
มหาวิทยาลัยฯและคณะฯมีผูดํารงตําแหนงทางวิชา
หลายทาน ที่ยินดีใหคําปรึกษา
ภาระงานสอนและกิจกรรมอื่นๆ ทําใหขาดเวลาใน
การดําเนินการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อวางแผนการทําผลงานของคณาจารยภายในหลักสูตร
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตัวชี้วัดที่ : 2.9รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ - 1รอยละ 59
รอยละ 60 – รอยละ 79
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา ..82.35..%

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3
ไมมีบัณฑิตจบการศึกษา
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.9.1(1) รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
คน
19
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
19
คน
บัณฑิต ที่มีงานทํา
คน
14
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
2
82.35
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

การเลือกแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ
มาตรฐาน สงผลตอการมีงานทําของบัณฑิต
ปจจุบันการแขงขันดานการทํางานมีสูง บัณฑิตที่มีผลการ
เรียนและประสบการณนอย ทําใหขาดโอกาสในการเขาสู
ตลาดแรงงาน
งานดานการทองเที่ยวเปนสหวิชาการ มีความหลากหลาย
บัณฑิตสามารถเขาสูสายงานไดหลายอาชีพ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกสงผลตอการจางงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาทักษะทางวิชาการ และประสบการณทางวิชาชีพใหมากขึ้น เพื่อใหบัณฑิตมีความรู
ความสามารถในการแขงขันเขาสูตลาดแรงงานได
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตัวชี้วัดที่ : 2.10รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(เงินเดือนตามเกณฑ 7,000 – 8,000 บาท) (นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ - 1รอยละ 74ไดรับ
รอยละ 75 – รอยละ 99ไดรับ รอยละ 100ไดรับเงินเดือน
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ
เกณฑ กพ.
เกณฑ กพ.
กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 75 – 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. คะแนน 2
ไมมีบัณฑิตจบการศึกษา
รอยละ 1 - 74 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 – 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ ...........50.............. %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.10.1(1) รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
14
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
7
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
50.00

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

บัณฑิตมีความพยายามเขาสูตลาดแรงงาน แมวาจะ
ไดรับเงินเดือนนอย
บัณฑิตที่เพิ่งเขาทํางานยังขาดประสบการณในการ
ทํางาน ทําใหไมสามารถเรียกรองเงินเดือนได
สายงานดานการทองเที่ยวมีรายไดพิเศษ (ทิป)
นอกเหนือจากเงินเดือน
งานดานการทองเที่ยวเปนงานบริการที่ตองใชทักษะ
และประสบการณสูง ดังนั้นบัณฑิตจบใหมมักจะ
ไดรับโอกาสนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาทักษะทางวิชาการ และประสบการณทางวิชาชีพใหมากขึ้น เพื่อใหบัณฑิตมีความรู
ความสามารถในการแขงขันเขาสูตลาดแรงงานได
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตัวชี้วัดที่ : 2.11ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (นักศึกษาป
การศึกษา 2549)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.49- 1
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50-3.49 คะแนน 2
ไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน3
บรรลุเปาหมาย
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50คะแนน3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2550 ............. คน 2.11.1(1) รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของ
- จํานวนแบบสอบถามไดรับกลับ.......... ชุด
บัณฑิต
- ระดับความพึงพอใจ .........4.288..........
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตัวชี้วัดที่ : 2.12รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.30 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.30 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.30 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.30 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนนักศึกษารอบ 5 ป และปจจุบันทั้งหมด 2.12.1(1) ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณของ
.......43........ คน
นักศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ....1.... คน
2.12.1(2) ภาพถายการรับรางวัล
- รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล .....2.32.........

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน
ปการศึกษา
ปจจุบัน

2546

2547

2548
22

2549
21

2550

2551
(ปจจุบัน)

รวม
43
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

หลักสูตรฯ มีการสงเสริมดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ในเนื้อหา
รายวิชาและกิจกรรมตลอดหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
นักศึกษาขาดความกลาในการเขารวมแขงขันระดับชาติ
และนานาชาติ
กิจกรรมการแขงขันในดานนี้จัดขึ้นโดยหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงานเปนประจําตลอดทั้งป
ขาดงบประมาณสนับสนุน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ประชาสัมพันธและสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในดานตางๆ เพื่อเสริมสราง
ประสบการณแกนักศึกษา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม นางสาวขนิษฐา เวียงทอง

ปการศึกษา
ของนักศึกษา

2550

ชื่อรางวัล/
หนวยงานที่ให
ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 การประกวดเรียงความ ศูนยศิลปาชีพบางไทร
ระดับบุคคลทั่วไป “ เศรษฐกิจ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พอเพียงกับการดํารงชีวิตของ
พระบรมราชีนีนาถ
ขาพเจา”

วัน เดือนป
ที่ไดรับรางวัล
1 ธันวาคม 2550
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น

X 100

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 60 – 79 คะแนน 2
ไมมีบัณฑิตจบการศึกษา
รอยละ 1-59 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 – 79 คะแนน 2

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา ....39.08.. % 2.14.1(1) รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต

สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต (ใสตัวเลขขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
19
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
19
บัณฑิต ที่มีงานทํา
14
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
2
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
6
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
39.08

คน
คน
คน
คน
คน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

บัณฑิตที่มีผลงานดีในการฝกประสบการณวิชาชีพ ทําใหไดรับ
โอกาสในการเขาทํางานตอ
บัณฑิตยังขาดทักษะความรู และประสบการณ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรทองเที่ยวมากมาย เมื่อ
เศรษฐกิจฟนตัวก็จะทําใหการทองเที่ยวกลับมาสรางงานและ
สรางรายไดอีก
การทองเที่ยวไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําให
การจางแรงงานมีนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาทักษะทางวิชาการ และประสบการณทางวิชาชีพดานการทองเที่ยวใหมากขึ้น เพื่อให
บัณฑิตมีความรูความสามารถในการแขงขันเขาสูตลาดแรงงานที่ตรงสาขาวิชาชีพได
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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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
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 .......22....... คน 2.17.1(1) ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ......15.....คน
นักศึกษาฯ
- ผลความพึงพอใจ ......3.218......

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยประจําหลักสูตรมีความตั้งใจในการพัฒนา
หลักสูตรฯใหดียิ่งขึ้น
- หลักสูตรฯอยูในระหวางปรับปรุง ทําใหยังมีสิ่งที่ตอง
พัฒนาอีกหลายดาน
- อาจารยมีภาระงานที่มาก ทําใหการปฏิบัติงานไม
สมบูรณ เกิดขอผิดพลาดได
มหาวิทยาลัยฯและคณะฯ ใหการสนับสนุนในการพัฒนา
หลักสูตรฯ
งบประมาณที่จํากัด
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ประชุมคณะกรรมการในหลักสูตรเพื่อหาทางพัฒนาแกไขปญหาของหลักสูตรฯ ตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา )มรอ(.
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 50
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 51– รอยละ 74

มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .....5..... คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน .......4...... คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน .....4..../...5... x 100 = …80…

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.18.1(1) เอกสารประกอบการสอน

อาจารยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียงพอตอบุคลากร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันกอใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลมากขึ้น
เทคโนโลยีประจําหองเรียน (เชน LCD) มีไมครบทุกหอง
บางครั้งเตรียมการสอนไปแตไมสามารถใชได
(รายนาม)
นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 75
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอ ไป

จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา

คะแนน 2
รอยละ 76– รอยละ 84

รอยละ 1 – รอยละ 75 คะแนน 1
ไมมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 1 – รอยละ 75 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ......5..... คน
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน .....-.....เรื่อง
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย 0/5..x 100 = 0

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

เลขที่
-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-

อาจารยมีความมุงมั่นในการสอน และพัฒนาการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ
อาจารยมีภาระงานมาก จึงไมไดพัฒนาการเรียนการสอนใน
รูปแบบงานวิจัย
มหาวิทยาลัยฯและคณะฯมีการสงเสริมการทําวิจัย
ชวงเวลานอยและภาระงานที่มาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. การประชุมเพื่อเตรียมการวิจัยดานการพัฒนาการเรียนการสอน
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ

(เบอรโทร)
081-9715275
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ที่

ชื่อผูทํางานวิจัย

ใชพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชา

วัน เดือนป ที่สําเร็จ
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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
ผลการประเมินปทแี่ ลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1
- ไมมีนักศึกษา ชั้นปที่ 1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา
SWOT Analysis
จุดแข็ง
(Strengths)
จุดออน
(Weaknesses)

- หลักสูตรฯมีการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานเปนประจําทุกภาคเรียน
- อาจารยประจําหลักสูตรมีความใสใจในการดูแลและใหบริการแกนักศึกษา
- หลักสูตรฯมีนักศึกษาชั้นปที่ 4 เพียงกลุมเดียว ทําใหไมเขาเกณฑตัวชี้วัดระดับ1
- สํานักงานหลักสูตรฯมีพื้นที่คับแคบ พื้นที่สวนหนึ่งใชเปนที่เก็บวัสดุ/อุปกรณ
ของหลักสูตรฯ ไมเอื้อตอการจัดพืน้ ที่บริการนักศึกษา
โอกาส
- ในปการศึกษา 2552 คาดวามีการอนุมัติใชหลักสูตรใหม และจะเปดรับ
(Opportunities) นักศึกษาใหม ซึ่งจะทําใหมีการดําเนินงานดานบริการนักศึกษาเปนไปตาม
แผนการดําเนินงาน
อุปสรรค
- งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีจํากัด
(Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ปการศึกษา 2552
2. โครงการคายเสริมสรางจิตสํานึกนักศึกษา เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ตามแนว
พระราชดําริ
3. โครงการสัมมนานักศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
1.อ.ภาณุรังษี เดือนโฮง

(เบอรโทร)
089-8198156
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มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ : 4.3เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
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
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง .....5..... คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ..408,000.. บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 408,000/5 x 100 = 81,600 บาท

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

มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.3.1(1) ขอตกลงการดําเนินงานวิจัย

อาจารยประจําหลักสูตรมีความสนใจในการทําวิจัย
เนื่องจากภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ ที่มาก ทําให
อาจารยบางทานไมไดทําวิจัย
มหาวิทยาลัยฯและหนวยงานภายนอกมีทุนสนับสนุน
งานวิจัย
ชวงเวลาการทํางานและบุคลากรที่จํากัด
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนางานวิจัยของหลักสูตรฯ
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นายมณฑณ ศรีสุข

(เบอรโทร)
085-4016677
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ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
จํานวนเงินทุนวิจัย
แหลงทุน
1 โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
นายมณฑณ ศรีสุข
408,000
องคกรทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ
ความอยูดีมีสุขของชุมชนโดย
องคกรทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ

รวม

408,000

ระยะเวลาดําเนินการ
1 ธันวาคม 2551 ถึง 1
พฤศจิกายน 2554
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ตัวชี้วัดที่ : 4.4รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทงั้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 – รอยละ 19 คะแนน 1
ไมมีงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร คะแนน 0
ไมมีงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 1 – รอยละ 19 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .......5..... คน
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร
...........0...... เรื่อง
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
.......0...../.......5.... x 100 = ………0……….

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

เลขที่
-

X 100

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการทําผลงานวิจัย
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
นายมณฑณ ศรีสุข

(เบอรโทร)
085-4016677
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค

ผูวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ

วัน เดือน ป ที่
ตีพิมพ

เลมที่

เลขหนา
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ตัวชี้วัดที่ : 4.6รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา

สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรบั ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 30
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ - 31รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

รอยละ - 31รอยละ 41 คะแนน 2
รอยละ 1 – รอยละ 30 คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 30 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ - 31รอยละ 41

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ....5..... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน .......1..... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
…1….. / …5… x 100 = …20…..

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

4.6.1(1) ขอตกลงการดําเนินงานวิจัย

อาจารยมีความสนใจการทําวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนที่มาก
มหาวิทยาลัยฯและคณะฯมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยมากขึ้น

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

1. หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการทําผลงานวิจัย
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

X 100

(รายนาม)

(เบอรโทร)

นายมณฑณ ศรีสุข

085-4016677
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ตัวชี้วัดที่ 4.7

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20– รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 20– รอยละ 29 คะแนน 2
รอยละ 1 – รอยละ 19 คะแนน 1
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1 x 100 = 100
1
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.7.1(1) ขอตกลงการดําเนินงานวิจยั

อาจารยมีความสนใจการทําวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนที่มาก
มหาวิทยาลัยฯและคณะฯมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยมากขึ้น

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอ ไป
1. หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการทําผลงานวิจัย
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

(เบอรโทร)

นายมณฑณ ศรีสุข

085-4016677
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย

1

โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขของชุมชน โดย
องคกรทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ

ผูวิจัย

นายมณฑณ ศรีสุข

งานวิจัย
ระยะเวลา
เพื่อทองถิ่น ดําเนินการ
, 

1 ธ.ค. 2551
ถึง
1 พ.ย. 2554
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ 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
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.3.1(1) รายงานการประชุมเรื่อง การพัฒนา
กลยุทธหลักสูตรฯ

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได
และมีแผนงานรองรับ
- มีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
6.3.1(2) แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการ
โดยระบุกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําป 2551
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปน 6.3.2(1) -แผนเสนอของบประมาณและแผนการ
ดําเนินงานของ หลักสูตรอุตสาหกรรม
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มีการ
ทองเที่ยว
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
- มีการเสนอแผนของบประมาณและ
6.3.2(2) โครงการทัศนศึกษาฯ
แผนการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
6.3.3(1) โครงการทัศนศึกษาฯ
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
- มีการกําหนดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมการทัศน
ศึกษาภาคสนามในรายวิชาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ซึ่งเปนวิชาเลือกเสรีที่มีนักศึกษาจาก 6.3.3(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
หลักสูตรฯอื่นมาเรียน
- มีการนํานักศึกษารวมจัดสถานที่ เวทีการ
แสดง และอาจารยรวมเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานพิธีการ ดานเวทีการแสดง
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
6.3.3(3) ประมวลภาพถายกิจกรรม
อุตรดิตถ
- อาจารยในหลักสูตรฯรวมเปน
คณะกรรมการฝายพิธีการ งานมุฑิตาคารวะ
คณะมนุษยศาสตร ฯ ป 2551
6.3.4(1) -หนังสือเชิญอาจารยภาณุรังษี เปนที่
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
ปรึกษาการจัดงานสงทายปเกาตองรับป
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
ใหมของ ททท.รวมกับเทศบาลนครภูเก็ต
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- อาจารยในหลักสูตรฯไดรับเชิญเปนที่
6.3.4(2) หนังสือเชิญ อาจารยภาณุรังษี เขารวม
ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานสงทายป
ประชุมการจําทําโครงการและคูมือการ
เกา ตอนรับปใหม 2552 ของ ททท.รวมกับ
ดําเนินงานคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิต
เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งถายทอดสดทาง
พอเพียง สกอ. ป 2552
สถานีโทรทัศน NBT
6.3.4(3) -หนังสือเชิญอาจารยภาณุรังษี เปน
- อาจารยในหลักสูตรฯไดรับเชิญรวม
วิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
และคูมือการดําเนินงานโครงการคายเรียนรู
คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง ป 2552 ของ สกอ.
- อาจารยในหลักสูตรฯไดรับเชิญวิทยากร 6.3.4(4) - หนังสือเชิญอาจารยภาณุรังษี เปน
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมตาม
วิทยากร จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
คณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
- อาจารยในหลักสูตรฯเปนวิทยากรบรรยาย
ภาคสนามโครงการคายผูนําเยาวชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี ผล
งานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง
(Strengths)

- กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดานการทองเที่ยว ซึ่งสามารถบูรณาการรวมกับกิจกรรมอื่นๆ
ได
- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนสวนหนึ่งของการจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน ซึ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนหนึ่งใน 5 สินคาการทองเที่ยวความ
สนใจพิเศษที่ควรไดรับการสงเสริม
จุดออน
- ปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาเพียง 1 ชั้นป คือนักศึกษา ป 4 และออกฝก
(Weaknesses) ประสบการณวิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของหลักสูตรจํากัดเวลาในการดําเนินงานเพียงในภาคเรียนที่ 1 เทานั้น
โอกาส
- การจัดการศึกษาภาคสนามในรายวิชาตางๆสามารถบูรณาการเขากับกิจกรรรม
(Opportunities) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได จึงสามารถแกปญหาการดําเนินงานในกรณี
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอไดในระดับหนึ่ง
อุปสรรค
- งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรงมีไม
(Threats)
เพียงพอ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการเขารวมพิธีไหวครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2552
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.ภาณุรังษี เดือนโฮง

(เบอรโทร)
089-8198156
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใช
เพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
X 100
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ 0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
- งบดําเนินการปงบ 2551 ...8,520.. บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ คะแนน 1
มากกวาหรือเทากับ 1 % ของงบดําเนินการ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 1 % ของงบดําเนินการ คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.4.1(1) แผนงบประมาณของหลักสูตรฯ

- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม ..100,000. บาท
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 6.4.1(2) โครงการทัศนศึกษาฯ
= 8,520./ 100,000 x 100 = 8.52

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

หลักสูตรฯ เห็นความสําคัญของการอนุรักษ พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม เพราะเกี่ยวของกับ
หลักสูตรฯโดยตรง
งบประมาณที่จํากัด ทําใหหลักสูตรมุงไปในดานการพัฒนา
หลักสูตรฯและการเรียนการสอนกอน
การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมเปนนโยบายระดับชาติ
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อุปสรรค (Threats)

การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณในดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.ภาณุรังษี เดือนโฮง

(เบอรโทร)
089-8198156
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ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2551 (ตัวชี้วัดที่ 6.4 และ ตัวชี้วัดที่ 6.6)
ลําดับ
1

2

3

โครงการ

วันที่จัด

โครงการศึกษาภาคสนามการจัดการ
13-14
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เสนทาง
ธันวาคม
สายนันทบุรีศรีนาน ตํานวนชมพูภูคา 2551
แหงลานนาตะวันออก
โครงการศึกษาภาคสนาม การจัดการ
6-8
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ “ราชสํานัก
กุมภาพันธ
พิพิธทัศนา งามตาเกาะเสม็ด ดินแดน
2552
แหงเพชรบูรพา”
โครงการศึกษาภาคสนามการจัดการ
20-22
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ “พระราช
กุมภาพันธ
นิเวศนแหงความรักและความหวัง
2552
เขาวังเมืองเพชร สุดเขตอาทิตย
อัสดง”

คาใชจาย

จํานวนเปาหมาย
(นักศึกษา)

จํานวน
ผูเขารวม

รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม

ผูรับผิดชอบ
อาจารยภาณุรังษี เดือนโฮง

อาจารยภาณุรังษี เดือนโฮง

อาจารยภาณุรังษี เดือนโฮง
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ใน
ปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปทแี่ ลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

X
100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3
รอยละ 15 – รอยละ 29 คะแนน 2
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ .....4....โครงการ 6.5.1(1) โครงการหรือกิจกรรมในหลักสูตรฯ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ...9..โครงการ

- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม
นักศึกษา = ......4...../....9..... x 100 = …44.44…..

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

6.5.1(2) ประมวลภาพถายกิจกรรมหลักสูตรฯ

หลักสูตรฯมีกิจกรรมอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
เนื่องจากปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาชั้นปที่สี่เพียงปเดียว และออก
ฝกประสบการณฯในภาคเรียนที่ 2 ทําใหการทํากิจกรรมมีขอจํากัด
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันฯ
งบประมาณที่จํากัด
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา
ตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

(เบอรโทร)

อ.ภาณุรังษี เดือนโฮง

089-8198156

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.
2

กิจกรรมไหวครู
โครงการวิพากษหลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
นักศึกษาชวยจัดเวทีในงานมุฑิตาคารวะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โครงการเปดบานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โครงการศึกษาภาคสนามการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เสนทางสายนันทบุรีศรีนาน
ตํานวนชมพูภูคา แหงลานนาตะวันออก
โครงการศึกษาภาคสนาม การจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ “ราชสํานักพิพิธทัศนา งาม
ตาเกาะเสม็ด ดินแดนแหงเพชรบูรพา”
โครงการศึกษาภาคสนามการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ “พระราชนิเวศนแหงความ
รักและความหวัง เขาวังเมืองเพชร สุดเขต
อาทิตยอัสดง”

3
4
5.
6
7

8

9

วันที่จัด

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น
จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมทีม่ ีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ .....3....โครงการ 6.6.1(1) รายงานสรุปโครงการทัศนศึกษา
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ....90.......
- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
= …270…/ …3…. = …90…..

61

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

นักศึกษามีความสนใจและใหความรวมมือยางดีในการเขารวม
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ
งบประมาณที่จํากัด ทําใหนักศึกษาตองออกคาใชจายเอง
มหาวิทยาลัยฯและคณะฯสงเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
งบประมาณที่จํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา : แตมศิลป เติมสาย บนลายผาทอ
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.ภาณุรังษี เดือนโฮง

(เบอรโทร)
089-8198156

62

บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 74-60
คะแนน 1

ระดับ 7

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 0

คะแนน 0

ไมบรรลุ

เปาหมายปตอไป

ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 74-60
คะแนน 1

1.50
ดําเนินการทุกขอ
คะแนน 3
ดําเนินการครบทุก
ขอ คะแนน 3
รอยละ 1-19
คะแนน 1
รอยละ 1-39
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ80 คะแนน 3
รอยละ 75-99
คะแนน 2
2.50-3.49
คะแนน 2
มากกวาหรือเทากับ
0.30 คะแนน 3
รอยละ 60-79
คะแนน 2
มากกวาหรือเทากับ
3.50 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 75 คะแนน 3
รอยละ 1-75
คะแนน1

ดําเนินการ
ทุกขอ
ดําเนินการ
4 ขอแรก
ไมมี

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 2

ไมบรรลุ

คะแนน 0

ไมบรรลุ

ไมมี
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ80
รอยละ 1-74

คะแนน 0
คะแนน 3

ไมบรรลุ
บรรลุ

คะแนน 1

ไมบรรลุ

มากกวาหรือ
เทากับ 3.50
มากกวาหรือ
เทากับ 0.30
รอยละ 1-59

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 1

ไมบรรลุ

2.50 – 3.49

คะแนน 2

ไมบรรลุ

มากกวาหรือเทา
กับ รอยละ 75
ไมมี

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 0

ไมบรรลุ

ดําเนินการทุกขอ
คะแนน 3
ดําเนินการครบทุก
ขอ คะแนน 3
รอยละ 1-19
คะแนน 1
รอยละ 1-39
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ80 คะแนน 3
รอยละ 75-99
คะแนน 2
มากกวาหรือเทากับ
3.50 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
0.30 คะแนน 3
รอยละ 60-79
คะแนน 2
มากกวาหรือเทากับ
3.50 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 75 คะแนน 3
รอยละ 1-75
คะแนน 1

63

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการครบ
ทุกขอ
คะแนน 3

ดําเนินการ
ไมครบ
7 ขอแรก

1.75
คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง
คะแนน 1

เปาหมายปตอไป

ไมบรรลุ

ดําเนินการ 7 ขอแรก
คะแนน 2

คะแนน3

บรรลุ

คะแนน 0

ไมบรรลุ

คะแนน 1

ไมบรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

มากกวาหรือเทากับ
30,000 บ. คะแนน3
รอยละ 1-19
คะแนน 1
รอยละ 31-41
คะแนน 2
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ30 คะแนน 3

1.00
มากกวาหรือเทากับ มากกวาหรือ
30,000 บ. คะแนน3 เทากับ30,000บ.
รอยละ 1-19
ไมมี
คะแนน 1
รอยละ 31-41
รอยละ 1-30
คะแนน 2
รอยละ 20 – 29
มากกวาหรือ
คะแนน 2
เทากับรอยละ30

1.75
ดําเนินการ 3 ขอแรก ดําเนินการอยาง
คะแนน 2
นอย 4 ขอแรก
0.10-0.40%
มากกวาหรือ
คะแนน 1
เทากับ1%
มากกวาหรือเทากับ มากกวาหรือ
รอยละ 30 คะแนน 3
เทากับ
รอยละ 30
มากกวาหรือเทากับ มากกวาหรือ
รอยละ 60 คะแนน 3
เทากับ
รอยละ 60

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

3.00
1.80

ดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
1% คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 คะแนน 3
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การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
)URU.QA.70 Standards & Index II(
มาตรฐาน
1
2

ปจจัยนําเขา
2.5,2.6,2.18

รวม
3

3
4
5
6
7
8
9

4.3,4.6
-

2
5

ชนิดตัวชี้วัด
กระบวนการ
รวม
ผลผลิต
รวม
1.1
1
1.2
1
2.2,2.3
2 2.9,2.10,2.11,2.12,2.14, 7
2.17,2.19
3.1
1
2
4.4,4.7
1
4
6.3,6.4,6.5,6.6
4
14
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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

3.00
2.50
1.00
2.25
ดี

0.00
1.86
1.50
3.00
2.00
พอใช

1.50
1.75
1.00
1.75
3.00
1.91

ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ดีมาก
พอใช

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

) …………………………………….(
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

)ลายเซ็น(
)ลายเซ็น(
)ลายเซ็น(
)ลายเซ็น(
)ลายเซ็น(

) …………………………………….(
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

) …………………………………….(
คณะบดีคณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร

