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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 

คณะบริหารศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม 25430181100424 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 อาจารย์ อัจฉรียา พัฒนสระคู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธาน 
2 อาจารย์ รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการ 
3 อาจารย์ พัชรี ธานี ศิลปศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่  15  สิงหาคม  2561  ณ  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560  (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

เวลา กิจกรรม 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.12 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

- 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
ข้อเสนอแนะ :   

1. หลักสูตรควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตร 

2. หลักสูตรควรวางระบบการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
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- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
ข้อเสนอแนะ :  

1. หลักสูตรควรก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการจัดกลุ่มนักศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาแรกเข้า 

2. หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้เหมาะสม 

3. หลักสูตรควรวางระบบในการตรวจสอบผลการเรียนที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาใน
แต่ละปี 

4. หลักสูตรควรติดตามข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาการตกออก 
 

- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์มีผลงานทางวิชาการทุกคน 
 

พัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการให้ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานที่สูงขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ :  
1. หลักสูตรควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละบุคคล 

 
- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  
ข้อเสนอแนะ :  

1. หลักสูตรควรวางแผนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้งด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

 

รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

1. ควรเขียนรายงานให้ครบตามขั้นตอน/กระบวนการที่ก าหนด และสะท้อนให้เห็นผลจากการ
ด าเนินการ 

2. ควรมีการปรับแบบฟอร์มในการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ให้กระชับและจ าเป็น 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

- นักศึกษาชื่นชมอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้หลักสูตรเพ่ิมเติมในส่วน
ของภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

 
 

2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 6 6.00 ผ่านประเมิน 

 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.07 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.48 4.48 4.48 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 46 73.02 3.65 

  ผู้ส าเร็จฯ 63     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.33 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.30 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 5.4   3.89 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 1 20.0 1.67 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 2.40 48.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     3.13 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   3.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 14 93.33 4.50 

    15     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   3.00 3.00 
ผลรวม       40.52 
ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   ระดับคุณภาพดี   3.12 
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3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    4.07 4.07 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.30  -     -    3.30 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 2.00 3.50  -    3.13 ด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.70 3.38 4.07 

3.12 ดี 
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








