รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งมีตัวบงชี้ จํานวน 14 ตัวบงชี้ ตามขอมูล 4 หมวด สรุปได ดังนี้
ผลการประเมินในหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป โดยภาพรวม...ผาน...อยูในระดับ หลักสูตรไดมาตรฐาน
ผลการประเมินในหมวดที่ 2 อาจารย โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 2.78 อยูในระดับ ปานกลาง
ผลการประเมินในหมวดที่ 4 นักศึกษาและบัณฑิต โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 3.94 อยูในระดับดี
ผลการประเมินในหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 3.50 อยูในระดับดี
จุดเดน
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………….…….
3) ………………………………………………………………………………………………………………….…………….
4) …………………………………………………………………………………………………………….………………….
จุดที่ควรพัฒนา
1) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ควรพิจารณาภาพรวมจากขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ และแยกประเด็นในการวางแผนการดําเนินงานตามระบบ
2) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอัตลักษณ
ตามคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรควรมีการจัดทําแผนบริหารจัดการหลักสูตร ดานการบริหารอาจารย ดานการ
พัฒนานักศึกษา ดานการบูรณาการตามพันธกิจ และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยระบุคาเปาหมายการ
ดําเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหชัดเจน และมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3. บทนํา

ขอมูลของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR-มอค.7) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอนุมัติ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน
2563 โดยไดรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก 3 ทาน

4. วิธีการประเมิน (วิธีการดําเนินงาน)

4.1 การวางแผนการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจ)
1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน หลักสูตรฯ ประสานติดตอผูประเมินและชี้แจง
รูปแบบการประเมิน เปน รูปแบบการประเมิน ณ ที่ตั้ง แลวนํารายชื่อเสนอตอคณะเทคโนโลยีการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เพื่อจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพ
ภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว โดยกําหนดวันประเมินคือวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2563 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อ
ร ว มกันวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลัก สูตร ฯ ตามมาตรฐานและเกณฑ
ประเมินของแตละตัวบงชี้ และซักถามประเด็น ขอสงสัย
1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดับ หลั ก สู ต รประชุ ม รว มกั บ
อาจารยประจําหลักสูตร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร
(2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน ประธานหลักสูตร อาจารย
ประจําหลักสูตร นักศึกษา ฯลฯ

(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้
(4) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมิน
1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจาแกผูบริหารหลักสูตร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ เปด
โอกาสใหหลักสูตรไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน และ
ประสานกับ ผูรับ ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ ใหต รวจสอบยืนยันความถูก ตองหรือ ทัก ทว ง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลั กษณอักษร เสนอไปยังหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เพื่อดําเนินการตอไป
4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ข อ มู ล ส ว นที่ เ ป น รายงานการประเมิ น ตนเองการตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล ใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง
2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปนผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ (2)
การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอที่ประชุม ของ
บุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
.
4.3 ผูใหขอ มูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร
1) นางสาววีรยา
มีสวัสดิกุล
ประธานหลักสูตร
2) นางสาวศิวธิดา
ภูมิวรมุณี
อาจารยประจําหลักสูตร
3) นางสาวนัขนลิน
อินทนุพัฒน
อาจารยประจําหลักสูตร
4) นางสาววนารัตน
บุญธรรม
อาจารยผูสอน
5) นางสาวชนิสรา
เพชรพิเศษศักดิ์
อาจารยผูสอน
6) นายอิสระพงษ
เขียนปญญา
อาจารยผูสอน

5.ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร
5.1 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป (การกํากับมาตรฐาน)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ขอที่
ผาน
ขอ
เกณฑ
ประเมิน
/ไมผาน
()
1 จํานวนอาจารยประจํา
ผาน
หลักสูตร
2 คุณสมบัติของอาจารยประจํา
ผาน
หลักสูตร
11 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
ผาน
รอบระยะเวลาที่กําหนด
จํานวนขอที่ประเมิน
3
3
จํานวนขอที่ผานการประเมิน

ระบุเหตุผล
กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมิน

ผลการประเมิน
 หลักสูตรไดมาตรฐาน

หมายเหตุอื่นๆ (ถามี)
5.2 ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ระดับหลักสูตร
องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผาน
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
ผาน

องคประกอบ/ตัวบงชี้

ตัวตั้ง

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
85.47
18
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงาน
33
33
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิ
1
5
ปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
0
5
ตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
2.2
5
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
11
11
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6

คะแนน

4.75

4.75

100

5
4.88

3
3
3

3
3
3
3

3
3.33

3
3.33

20

5

0

0

44
2

5
2
2.78

3
3

3
3

3

3

100

5

3

3
3

หมายเหตุ

5.3 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป (การกํากับมาตรฐาน)
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ
ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
หลักสูตรใชระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 2 ป จึงอาจสงผลใหไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณทางการทองเที่ยว ดังนั้นหลักสูตรจึงควรทบทวนสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
5.4 ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา (หมวดที่ 2 , 3 , 5)
หมวด
จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
หมวดที่ 2 อาจารย
จุดเดน
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย (4.1)
หลักสูตรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบ
2.2 คุณภาพอาจารย (4.2)
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนไปศึกษาตอ
2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย (4.3)
โอกาสในการพัฒนา
การบริหารและพัฒนาอาจารย
1.หลักสูตรควรกําหนดเปาหมายการสงเสริมและพัฒนาอาจารยทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณ
2. หลักสูตรควรเสนอปญหาดานการบริหารอาจารยตอมหาวิทยาลัย ใน
สวนของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรทีเ่ ปนอัตราจาง และยังไมไดรบั การ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับการบรรจุเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
และลดอัตราการลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานที่อื่น
3.หลั ก สู ต รควรกํ า หนดแนวทางส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย ใ ห เ ข า สู
ตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ลดภาระงานสอน จัดสงอาจารยเขารวมโครงการ
เขา สูตํา แหนงทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลั ย หรือจัดรายวิชาให
สอดคลองกับการทําผลงานวิชาการของอาจารย
4.หลักสูตรควรพิจารณาสงเสริมและพั ฒนาอาจารยเข ารวมการอบรม
การประชุม หรือการสัมมนา ดานวิชาการหรือวิชาชีพทางการทองเที่ยวหรือ
การโรงแรมใหครบทุกคน เนนใหสอดคลองกั บอัตลักษณตามคุณลักษณะ
บัณฑิต และนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
คุณภาพอาจารย
หลักสูตรควรพิจารณาหาแนวทางสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตีพิมพหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการเปนรายบุคคล
ครบทุกคน

หมวด
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
จุดเดน – ไมมี -

3.1 การรับนักศึกษา (3.1)
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา (3.2)
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (3.3)

โอกาสในการพัฒนา
การรับและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1. หลักสูตรควรกําหนดเปาหมายทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในการ
ดําเนินงานสวนของการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมสําหรับ
นักศึกษา เพื่อเปนแนวทางการในการกํากับติดตามการดําเนินงาน และลด
ปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
1.หลักสูตรควรกําหนดเปาหมายทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในการ
ดําเนินงานสวนของการพัฒนาและสงเสริมนักศึกษา เพื่อเปนแนวทางการใน
การกํากับติดตามการดําเนินงาน ลดปญหาการออกกลางคัน และเพิ่มอัตรา
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเปนไปตามกําหนดเวลา
2. หลักสูตรควรกําหนดประเด็นตัวชี้วัดการพัฒนานักศึกษา และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค อัตลักษณ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร โดยนํามาเปนแนวทางใน
การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของแตละชั้นป
และตองไมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร

จุดเดน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (5.1)
5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน (5.2)
5.3 การประเมินผูเรียน (5.3)
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(5.4)
5.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (6.1)

หลักสูตรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูสอนที่แสดงใหเห็นถึงความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและอัตลักษณตามคุณลักษณะ
บัณฑิต

โอกาสในการพัฒนา

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. ควรนําผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.7) มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรของปถัดไป
2. หลักสูตรอาจดําเนินการสํารวจความทันสมัยของรายวิชาและสาระ
รายวิชา โดยการประเมินจากผูใชบัณฑิตและสถานประกอบการที่นกั ศึกษา
ฝกประสบการณวชิ าชีพ มาประกอบการปรับเนื้อหารายวิชา
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการวางแผนและกําหนดเปาหมายของ
การบูรณาการใหมีความชัดเจน รวมทั้งดําเนินการประเมินผลการบูรณาการ
ใหครอบคลุมผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝาย
2. หลักสูตรควรติดตามและตรวจสอบ มคอ.3และ4 ใหเกิดความ
สอดคลองกับ มคอ.2 รวมทั้งจําเปนตองนําแนวทางการปรับปรุงหรือการ
แกไขปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษากอนหนานี้

หมวด

จุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
ตามที่ระบุใน มคอ.5และ6 มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน
1.หลักสูตรควรนําวิธกี ารตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาที่ระบุไวใน มคอ.2 มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2.หลักสูตรควรนําแนวทางการปรับปรุงหรือการแกไขปญหาทีเ่ กิดจาก
การจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรมาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป
3. มคอ.5และ6 ควรมีความสอดคลองกับ มคอ.3และ4 รวมทั้งจําเปนตอง
ระบุแนวทางการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
และระบุแนวทางการปรับปรุงหรือการแกไขปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียน
การสอนระดับรายวิชา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป
4. หลักสูตรควรนํารายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติมาพิจารณาเพื่อหาปจจัย
ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน และควรปรับวิธีการประเมินผลการเรียน
ใหสามารถจําแนกความแตกตางของผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา
รายบุคคล
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
เปนไปตามตัวชี้วัดทุกประเด็น
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

1.หลักสูตรควรมีการเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรู (Learning
Outcome: LO) ทั้งระดับชั้นปและระดับหลักสูตร นํามา
ประกอบการพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร
2. หลักสูตรควรทบทวนและดําเนินการวิเคราะหความเพียงพอและ
เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับหนวยงานภายนอก และวัดประสิทธิผลของการ
ดําเนินการ

