


ค ำน ำ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการด าเนินการตามระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ข้างต้น  ทั้งนี้ได้ด าเนินการใน
บริบทของโรงเรียนฯ  โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ของ สกอ. จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

       (อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมติของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีเอกภาพให้เกิดขึ้น
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 (จากผลการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่
2) พ.ศ.2527) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การด าเนินงานตาม  พันธกิจหลักของโรงเรียนคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยมีโครงการที่จะด าเนินการตามแผน
ทั้งสิ้น 15 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 615,000 บาท 

1. ด้านการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รับผิดชอบจัด
การศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม    
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 

 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา Hospitality  Management 
        (International Programme) 

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 85.5 คนเป็น
อาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวน 19 คน และอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาโทจ านวน 66.5 คน (ปฏิบัติงานจริง  
84.5 คน ลาเรียน 1 คน) และมีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,372 คน  

2. ด้านการวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของ
อาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในระดับ ที่สามารถตีพิมพ์และน ามาเป็นผลงานทางวิชาการได้  โดยจัด
โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีกิจกรรมที่ 
1: เสวนาการท าวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 
2: อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรให้เหมาะสม” กิจกรรมที่ 3 คลินิกวิจัย ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 4: คลินิกวิจัย ครั้งที่ 2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ด้านอัตลักษณ์การเรียนรู้จากการท าวิจัยและการเรียนรู้ 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก  ส่งผลให้เกิดผลงานที่พึงพอใจ 
จ านวน 18 เรื่อง ได้แก่ ผลงานทางวิชาการ จ านวน 14 เรื่อง ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร จ านวน 4 เรื่อง 

3.   ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ชื่อ โครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน” เพ่ือด าเนินการจัดงานวิชาการของ
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มหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง กิจกรรมการอบรมและการจัด
นิทรรศการครบเครื่องเรื่องการเรือน และกิจกรรมนิทรรศการ “ข้าวของพ่อ...ครัวของแผ่นดิน” เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก  และมีการจัดท าโครงการที่เป็น
ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการในหลายภาคส่วน โดยมีโครงการสวนดุสิตบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนหมู่บ้านแย้ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป็นการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการบริการ ด้านการเรือน และด้านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน
เข้ากับกิจกรรมโดยอาจารย์ นักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยมี 5 หลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน และสร้างความเข้มแข็ งให้กับชุมชนหมู่บ้านแย้ จังหวัด
สุพรรณบุรี และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้การเข้าร่วมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ได้รับมอบหมายให้จัดท า Display ในเรื่องราวของ 10 อ าเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “มนต์เมืองฝัน 
สุพรรณบุรี 3D เป็นต้น 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการจัด
โครงการด้านทุนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ระหว่างคณาจารย์
และศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป และโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ โดย
พระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 5  เพ่ือเป็นสนามทางวิชาการและการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในทุกมิติในรูปแบบของการจัดสัมมนา และสร้างคุณลักษณะของความเป็นวิชาการให้กับบุคลากรทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัยที่จะเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
เพ่ือการท่องเที่ยวจนน าไปสู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
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สรุปผลการด าเนินการ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดแนวทางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ 
และระบบการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน ให้ทุกส่วนของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านคุณภาพ  โดยมีกระบวนการประเมินภายใน ตรวจสอบให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงตามกลไก
ของการประกันคุณภาพ คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง 
(Action) 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับอุดมศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ 4 ประการ คือ 1. มาตรฐานว่าด้วยผลการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  2. มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  3. มาตรฐานว่าด้วย
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4. มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน โดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการด าเนินการตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชองชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ได้ด าเนินการในบริบทของ
โรงเรียนฯ โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้    

ผลการด าเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้ 

เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยพบว่า 
บรรลุเป้าหมาย 12 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.18  คะแนน  ผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน    

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.01 คะแนน 3.17 คะแนน 3.17  

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.22 2.78  

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 0 0.00  

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

3 คะแนน 5 คะแนน 5.00  

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ  6 ข้อ 5.00  
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

20,000  
บาท/คน 

54,765.68
บาท/คน 

5.00  

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 5 17.30% 4.33  

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ 4.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.18 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บริบทโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3(17)/2553 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีเอกภาพให้เกิดขึ้นในหลักสูตรอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  (จากผลการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527) และได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 รากฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมาจากหลักสูตรเดิมซึ่งมีด้วยกัน 2 สาขาคือ การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ต่อมาได้มีการพัฒนาสาขาเพ่ิมเติมเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบินและสาขาการ
จัดการภัตตาคารและอาหารแบบเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2550 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดนิทรรศการและงาน
แสดงเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการธุรกิจบริการ ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ยกสถานะแขนงวิชาต่างๆ ขึ้น
เป็นสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิ ชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง นอกจากนั้น มีการตั้งหลักสูตรเพ่ิมเติม
อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International 
Programme) 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ย้ายการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ไปสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย 

จากการพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่เพ่ิมมากขึ้นในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา ท าให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการ
ยอมรับในผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นได้จากในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มี
นักเรียนสนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารพบว่าหลักสู ตร
อุตสาหกรรมการบริการยังแยกการจัดการอยู่ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และโครงการพิเศษต่างๆ ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้จัดตั้งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (School of Tourism and Hospitality 
Management) ขึ้น เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตาม พันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากั บของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 จึงใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
 
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
ภาพลูกโลกหมุน สื่อถึงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่ก าลังพัฒนาขององค์กรไปเรื่ อยๆ มีการ

พัฒนาในส่วนของการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการท่องเที่ยวและการบริการ  
ลูกศรสีเหลืองคล้ายกับมือที่มาโอบอุ้มสื่อถึงการเคลื่อนไหวขององค์กรที่ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มุ่งสู่
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย 

  
สีประจ าโรงเรียน  สีม่วง - สีเหลืองทอง  

สีม่วง หมายถึง ความโดดเด่น ความมีพลัง และความส าเร็จจากบุคลิกภาพของนักศึกษา        
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

สีเหลืองทอง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความผูกพันและเป็นมิตร ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะในสายงานธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากร มีความรู้ ความช านาญ ในงานวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะสาขาและเป็นที่
ยอมรับในความสามารถของการให้บริการงานวิชาการสู่สังคม 

2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ  การลาศึกษาต่อ  เป็นต้น 

3. มีโครงการความร่วมมือกับนานาชาติ (อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์) ที่เป็น
เครือข่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

4. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจนและมีความใกล้ชิดกับนักศึกษา 
5. มีเครือข่ายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติหรือสถานฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
6. หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์

และมีรากฐานมาแต่เดิมและได้รับการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในสี่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
7. มีการน าเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้

เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง 
8. มีสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เช่น 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ล าปาง และตรัง, โรงแรมสวนดุสิตเพลส เป็นต้น 
 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. จ านวนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยในแต่ละปียังมีน้อย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จึง

ท าให้ขาดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น ในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
2. สัดส่วนของอาจารย์ระดับปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์

ประจ า ยังคงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

โอกาส (Opportunities) 
  1. นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้ 
เพ่ือการศึกษาจากภาครัฐ 

2. นอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นแล้ว แนวโน้มของตลาดแรงงานยังมี
ความต้องการบัณฑิตในสายงานบริการที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis) 
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าให้เกิดสมรรถภาพ
ในการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็ง ให้กับการบริหารจัดการ
ด้วย 

4. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและให้การยอมรับ ในการ
ผลิตบัณฑิตในสายงานบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. สภาวการณ์แข่งขันในระดับอุดมศึกษาที่รุนแรงและเพ่ิมมากขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีการเปิดหลักสูตร ปริญญาตรีและ
ปริญญาโทสายงานบริการเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

2. เนื่องด้วยการขยายตัวที่มากขึ้นในการผลิตบัณฑิตด้านงานบริการในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน อีกทั้ง บริษัทเอกชนได้มีการเสนอให้ค่าตอบแทนที่สูงกับบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านงาน
บริการ จึงท าให้เกดิภาวการณ์ขาดแคลนอาจารย์ประจ าของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความผันผวน ท าให้ต้อง
ตื่นตัวและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

4. จ านวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มที่จะลดลง  
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ปรัชญา 
 พัฒนาและสรรค์สร้างบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ และตระหนักถึงคุณค่า
ของสายอาชีพด้านการบริการ เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยศักยภาพที่แท้จริงของคนไทยบน
ความสมดุลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 
 

 วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะก้าวเข้าสู่การเป็น “THM: National Hub for Tourism and 
Hospitality” อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพหลักในด้านความร่วมมือทางวิชาชีพ ทักษะการฝึกประสบการณ์ 
และภาพลักษณ์ที่เกิดจากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักระดับประเทศ โดยการน าวิชาชีพมาผสมผสานเข้ากับวิชาการ 
ด้วยการถอดบทเรียนจากศักยภาพหลักและสร้างเป็น National Hub เพ่ือเป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้แก่
บุคลากรทางการท่องเที่ยวและการบริการและเพ่ือผลักดันบัณฑิตสู่การเป็น World Class Graduates “โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการจะไม่เป็นคู่แข่งของใครแต่จะเป็นคู่เทียบให้กับทุกคน” 
 

 พันธกิจ (2559-2563) 
1. ด าเนินโครงการเชิงบูรณาการระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานภายในให้เข้มแข็ง เน้นการถ่ายทอดเพ่ือ 

lead ไปสู่ KM ภายนอก โดยตอบสนองต่อนโยบายในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
2. สร้างเส้นทางเพ่ือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยพัฒนาผ่านเกณฑ์ 3 เกณฑ์ ได้แก่ พัฒนาจากความ

ต้องการ พัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และพัฒนาจากการวิเคราะห์ TOWS 
3. ไม่แข่งขันเพ่ือจะเป็นคู่แข่งของใครแต่จะเป็นคู่เทียบของทุกคน โดยก าหนด Capability Indication 

(CI) ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาไปสู่ THM National Hub 
และผลักดันบัณฑิตให้เป็น World Class Graduates  

 

 
 
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (2559-2563) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะโดดเด่น (3 ทักษะ) และเห็นคุณค่า

ในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการโครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายระหว่าง

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการประเมินการฝึกประสบการณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว ทันสมัย 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกตอ์ย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือสนับสนุนชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสังคม 
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เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรทั้งหมดมีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น กล่าวคือ สามารถคิดวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และมีภาวะเป็นผู้น า เห็นคุณค่าในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และตรงต่อความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสังคม 

 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การบริการ เป็นหลักสูตรที่สะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มี
ทักษะ  ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งเน้นการระบุ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของบัณฑิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะโดดเด่น (3 ทักษะ) และเห็นคุณค่าในสายงาน 

ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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เป้าประสงค์ 

1. มีระบบและกลไกในการบูรณาการโครงการ และการจัดการเรียนการสอน เน้นการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพและเน้นให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ได้ในลักษณะองค์รวม 

2. คณาจารย์มีศักยภาพ ความรู้และทักษะในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะ 3 ด้านหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. จัดท าแผนบูรณาการโครงการต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและ
หน่วยงานภายนอก 

2. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถ ทักษะ ในการบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบูรณาการโครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการประเมินการฝึกประสบการณ์ 
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เป้าประสงค์ 

บุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการความสามารถในการปรับตัว ทันสมัย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกต์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 

 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะเฉพาะทาง ที่ไม่ใช่เฉพาะการเข้าร่วมฯกับ
หน่วยงานภายนอกเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้เอง (โดยฝ่าย
พัฒนาองค์กรและบุคลากรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว ทันสมัย คิดริเริ่มสร้างสรรค์   

มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกต์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 11 
 

 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 

 การบริการวิชาการเพ่ือใชความสามรถหลักของบุคลากรภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
สนับสนุนการสร้างความสมดุลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนและสังคม 
 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเริ่มจากการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพัฒนาจนสามารถบริการวิชาการสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งการให้บริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่อุตสาหกรรมกการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริการวิชาการบนพื้นฐานของสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

เพื่อสนับสนุนชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ 

 มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และ / หรือต่อยอดองค์ความรู้
เดิม การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ชุมชน และสังคมได้ 
 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้  ผลงานทางวิชาการ เพ่ือมุ่งไปสู่การน า
ผลงานไปพัฒนาบุคลากรทางด้านความเจริญเติบโตของสายงาน การเรียนการสอนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยชองโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่สังคม (โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย 

เพื่อการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสังคม 
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โครงสร้างของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ส านักงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและบัณฑิตศึกษา 

รองคณบด ี

ประธานหลักสูตร ส านักงานโรงเรียนฯ 

คณบดี 

1. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR)
2. คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and Reputation)
3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department)
4. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects for Communities)
5. คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field)
6. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  (Research and Development)
7. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development)
8. คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts  and  Cultural  Preservation)

กลไกในการด าเนินงานโดยความร่วมมือจากทุกหลกัสูตร (8 ฝ่ายด าเนินงาน) 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เริ่มต้นจากผู้บริหารสูงสุด
ของโรงเรียนฯ คือ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ต าแหน่งคณบดี โดยมีรองคณบดี 2 คน ได้แก่ อาจารย์       
ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ และอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด การบริหารงานแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ได้แก่ 

1. ส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
หัวหน้าส านักงานได้แก่ นางสาวอมร  สายสังข์   

2. หลักสูตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  
 ระดับปริญญาตรี  5 หลักสูตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 

   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management  
            (International Pogramme) 

          3. ฝ่ายการด าเนินงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แบ่งเป็น 8 ฝ่ายด าเนินงาน 
  1. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR) 
  2. คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and Reputation) 
  3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department) 
  4. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects for Communities) 
  5. คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field) 
  6. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  (Research and Development) 
  7. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development) 

8. คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Cultural    
   Preservation) 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ยวและการบริการ

 
อารย์ธัญชนก บญุเจือ 

ประธานกรรมการบริหาร 
หลักสูตรการท่องเที่ยว 

 

 
อาจารย์ชตุิมา  จักรจรสั 
ประธานกรรมการบริหาร 
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม 

 
อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน 

ประธานกรรมการบริหาร 
หลักสูตรธุรกิจการบิน 

 
อาจารย์มานะ เอี่ยมบัว 

ประธานกรรมการบริหาร 
หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
 

 
ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์
ประธานกรรมการบริหาร 

หลักสูตร Hospitality Management 

 
อาจารย์กมลกนก เกียรติศักด์ิชัย 

คณบดี 

 
อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 

รองคณบดี 

 
อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 

รองคณบดี 
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คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
อาจารย์กมลกนก เกยีรติศักดิช์ัย 

ประธานกรรมการ 
 

 
อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 

รองประธานกรรมการ 

 

 
คุณนพดล  พลธนะ 

กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 
อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 

กรรมการ 
 

 
อารย์ธัญชนก บญุเจือ 

กรรมการ 
 

 
อาจารย์ชตุิมา  จักรจรสั 

กรรมการ 
 

 
อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน 

กรรมการ 
 

 
อาจารย์มานะ เอี่ยมบัว 

กรรมการ 
 

 
ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์

กรรมการ 
 

 
คุณจิราภรณ์ พรมมะหา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 
ดร.โฉมยง โต๊ะทอง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
ดร.นภาพร จันทรฉ์าย 

กรรมการ 
 

 
ดร.ไพริน เวชธญัญะกุล 

กรรมการ 
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ข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

จ านวนอาจารย์รวมท่ีลาศึกษาต่อ 
 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2556 2557 2558 
1. ปริญญาตร ี - - - 
2. ปริญญาโท 46 69.5 66.5 
3. ปริญญาเอก 11 14 19 

รวม 57 83.5 85.5 
                ข้อมูล: ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  2559 กองบริหารงานบุคคล 
  
 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2556 2557 2558 
1. อาจารย ์ 57 83.5 85.5 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 
3. รองศาสตราจารย ์ - - - 
4. ศาสตราจารย ์ - - - 

รวม 57 83.5 85.5 
                                                       ข้อมูล: ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2559 กองบริหารงานบคุคล 
  
 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการกับวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ จ านวน 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. อาจารย ์ - 66.5 19 85.5 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 
3. รองศาสตราจารย ์ - - - - 
4. ศาสตราจารย ์ - - - - 

รวม - 66.5 19 85.5 
                                                       ข้อมูล: ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2559 กองบริหารงานบคุคล  
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จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

ล าดับ รายการ 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2556 2557 2558 
1. จ านวนอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อ 5 3 1 
2. จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ - - - 
 รวม 5 3 1 

                                                      ข้อมูล: ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  2559 กองบริหารงานบคุคล 
 
จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 

หน่วยงาน 
 
 

รวมบุคลากรทั้งหมด 
วุฒิปริญญา ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 

เอก โท ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ.  
โรงเรียนการท่องเที่ยว

และการบริการ 
19 66.5 0 85.5 - 0 0 85.5 85.5 

รวม 19 66.5 0 85.5 - 0 0 85.5 85.5 
                                            ข้อมูล: ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  2559 กองบริหารงานบุคคล 

 
จ านวนบุคลากรสายสนบัสนนุ 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2556 2557 2558 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย 5 5 10 
2. ลูกจ้างช่ัวคราว 5 7 3 

รวม 10 12 13 
 ข้อมูล: ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2559 กองบริหารงานบุคคล 

 
หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
1.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
2.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
3.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
4.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
5.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชา Hospitality  Management 
                                     (International Programme) 

                                         ข้อมูล: ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  2559  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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จ านวนนักศึกษาปกีารศึกษา 2558 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 2,177 2,476 2,372 
 ข้อมูล: ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2559  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  2558

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร - - 324 
  ข้อมูล: ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2559 ส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

จ านวนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ที่ได้รับการจัดสรร)
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน 615,000 
เงินบ ารุงการศึกษา - 
งบบริหารกาย 192,000 
งบท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ - 
รวมท่ีได้รับจัดสรร 807,000 

เอกลักษณ์ 
ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของนักศึกษา 

และถือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา” การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญาของ
สังคมในด้านต่างๆ  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมีบทบาทในการชี้น า หรือแก้ปัญาสังคม ได้แก่  การแต่งกายของ
นักศึกษา กับเครื่องแบบนักศึกษา 
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จดัท ำ    - แผนปรับปรุงคุณภำพ 

                   -  แผนงำนประกนัคุณภำพ 

            -แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี 

            -คู่มือประกนัคุณภำพฯ 

 -  จดัท ำรำยงำนประเมินตนเอง 
 -  ติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 - รำยงำนผลกำรติดตำม 
  

จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 

วพิำกษแ์ละปรับปรุง รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปี 

ด ำเนินงำนตำมแผนและพนัธกิจ 

จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

จดัส่งผลกำรประเมินคุณภำพใหต้น้สังกดั 

ประชำสัมพนัธ์และส่ือสำร ทัว่ทั้งองคก์ร 

ทบทวนผลกำรประเมิน  มำตรฐำน  ตวับ่งช้ี 

ค่ำเป้ำหมำย  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 

 

ระบบ 

 

กลไก 

 กรรมกำรสภำ /กรรมกำรประกนั/ 
 กรรมกำรบริหำร/บุคลำกรของ
หน่วยงำน 

  แผนกำรศึกษำชำติ / พรบ.มหำวิทยำลยั / 
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง/ แผนกลยทุธ์ / 
วิสยัทศัน์และพนัธกิจของหน่วยงำน / 
วตัถุประสงคห์ลกัสูตร / ตวับงช้ีและเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพต่ำงๆ  / ผูบ้ริหำร / บุคลำกร
ของหน่วยงำน / นกัศึกษำ / ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

ผูบ้ริหำร/บุคลำกรของหน่วยงำน/นกัศึกษำ 
/ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

 

ผูบ้ริหำร / บุคลำกรของหน่วยงำน /
คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพหน่วยงำน/ 
แผนงำนประกนัคุณภำพ 

 

กรรมกำรตวับ่งช้ี/ ผูบ้ริหำร / บุคลำกรของ
หน่วยงำน /คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพ
หน่วยงำน / นกัศึกษำ / ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
/ คณะกรรมกำรตรวจประเมิน /ค  ำสัง่ / 
คู่มือประกนัคุณภำพภำยใน/ แผนงำนฯ 
 

คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพหน่วยงำน / 
หน่วยงำนตน้สังกดั 
 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ห้องส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานที่ 
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ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 
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ห้องปฏิบัติการธุรกิจการบิน (Mock Up) 
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      อาคารออกแบบ (แฟชั่น)                     ห้องปฏิบัติงานจัดแสดงและนิทรรศการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    อาคารเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนรวม     หอพักนักศึกษา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
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สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 
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1. ด้านการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอบรมขีดความสามารถของพนักงานบริการในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานสายการบิน ในหัวข้อ  การจัดการสารสนเทศในธุรกิจ
การบิน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คณิสสร  อิศรัตน์ และทีมงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น
วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3  โรงแรมสวนดุสิต  เพลส  วันที่ 3 สิงหาคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเด่น 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์จิตราพร จันทรกูล รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน แนะน าการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นายธีรบุญ เดชอุดม  รองผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน รวมถึงการบอกเล่า
เรื่องราว สวนดุสิต โดย อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และการ
เสวนา “สวนดุสิตให้มากกว่าปริญญา” โดย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วันที่ 5 สิงหาคม 2558 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (EVEX) โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนดจัดโครงการ EVEX ติดเข็ม โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมติดเข็มนักศึกษา
ใหม่ EVEX58 กิจกรรมมอบรางวัลคุณบัตรเพชร ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการณ์ในแต่ละชั้นปี รางวัลประกอบไปด้วย ชั้นปีที่ 1 รางวัลคุณบัตรดี, ชั้นปีที่ 2 รางวัล
คุณบัตรทองแดง, ชั้นปีที่ 3 รางวัลคุณบัตรเงิน, ชั้นปีที่ 4 รางวัลคุณบัตรทอง และศิษย์เก่า รางวัลคุณบัตรเพชร 
และกิจกรรมสุดท้าย กิจกรรม EVEX น้องพ่ี กิจกรรมระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 และศิษย์เก่า ในวันที่ 25 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme)  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  ให้กับ
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์  ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2558
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
สนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์กับสายการบินนกแอร์  โดย
มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ กับ คุณ
นิพนธ์ สุทธิมัย ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)  และดร.
พรชณิตว์ แก้วเนตร คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานบริหาร
หลักสูตรธุรกิจการบิน ร่วมลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.
วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อ านวยการวิทยา
เขตสุพรรณบุรี  ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       
วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 24 กันยายน 2558  
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  อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวเปิด
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กิจกรรมที่ 1 การเป็นผู้น านันทนาการ และศิลปะป้องกันตัว แบ่งเป็นการอบรม 
จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ใน
อนาคต ภายใต้การแข่งขันในตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน มีก าหนด   จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
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อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ นักศึกษาที่ส าเร็จการฝึกปฏิบัติงาน โครงการความร่วมมือ              
ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกับธุรกิจโรงแรม (MOU.5) ณ หอประชุม ชั้น 5  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
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  อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา : ปลุกความกล้า สร้างจิตสาธารณะ และพัฒนาทีม โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านกิจกรรมนักศึกษา และบทบาทของผู้น านักศึกษาในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง และอาจารย์ธเนตร  ตัญญวงษ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมสร้างความเป็นผู้น า และการพัฒนาทีม วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม
กาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ (Youth Hotel English Integration Camp): ภาษาอังกฤษรู้แล้ว
ใช้ได้จริง ตามแผนพัฒนานักศึกษา (แผนพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ รู้แล้วใช้ได้จริง)    ในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ดังระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศักษา  (มคอ. 2)  ในวันที่ 26 – 28 
กรกฎาคม 2559 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
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2. ด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย   คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 1 : เสวนาการท าวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ   และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณูมาศ มาอุ่น บรรยายในหัวข้อ การเสวนาการท าวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ  วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จัดโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายใน ตามอัตลักษณ์ (Researcher Club) โดยได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นวิทยากร
บรรยาย เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรให้เหมาะสม โดยมีคณาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการเข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
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3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  ได้ร่วมงานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี  2559 โดยได้รับมอบหมายให้จัดท า display ในเรื่องราวของ 10 อ าเภอใน
จังหวัดสุพรรณบุรี  ในหัวข้อ “มนต์เมืองฝัน สุพรรณบุรี 3D” โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่าสองพันคนต่อคืน และใน
ส่วนของงานยังมีการสาธิตการท าขนมไทยจากสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อีกด้วย ในการด าเนินงานแต่ละคืนได้รับเกียรติจาก  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดงานในครั้งนี้เข้าตรวจเยี่ยมนิทรรศการ และการสาธิตด้วย นิทรรศการนี้ยังคงจัดขึ้นตลอด
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรียนเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ ณ ศาลา
ยุทธการ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 มกราคม 2559 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านแย้ จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพ้ืนที่ มอบผลผลิตการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ขนมทองม้วน ชุมชนสุวรรณตะไล อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผลงานออกแบบโดยทีม
งานวิจัย อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง อาจารย์มานะ เอ่ียมบัว และ อาจารย์สุทัศน์ จันทร์บัวลา  มอบให้กับคณะ
ตัวแทนชุมชนสุวรรณตะไล เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ รับมอบโดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมี 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ภายในงานมีการท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ไหว้ครู กตัญญูฑิตา มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี และบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2558 
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รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ
วาปีบุษบากรวิชาการ โดยพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสนามทางวิชาการและการ
พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกมิติในรูปแบบของการจัดสัมมนา และสร้าง
คุณลักษณะของความเป็นวิชาการให้กับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่จะเสนอผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวจนน าไปสู่ความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปิ่นน้อย ชั้น 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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5. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัชพล  ชูสมัคร และ นายธีรวัฒน์ บุญประเทือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงิน
รางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ในการแข่งขัน “Blind Bed Making Competition” การแข่งขันปิดตาปู
เตียง จัดโดยสมาคมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย ในงาน  Food & Hotel Thailand 2015 ณ ศูนย์
ประชุมไบเทค บางนา วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ส่งผลงานเรือประดับไฟฟ้า ในชื่อ”อัศจรรย์ประเพณี สายนทีแห่งชีวิต” ภายใต้แนวคิด 
“ประเพณี วิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเทศกาลสีสันแห่ง
สายน้ า มหกรรมลอยกระทง ประจ าปี 2558 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งสาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาได้ สร้างความ
ภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
เทียบกับเกณฑแ์ละเทียบกับเป้าหมาย (สกอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
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องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 
โดยมีผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยประเมินของทุกหลักสูตร เท่ากับ 15.86 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของคณะ 
เท่ากับ 3.17 คะแนน ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.01 คะแนน 3.17 คะแนน 3.17 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 

 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร  

 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ล าดับ รายช่ือหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย
ประเมินหลักสูตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 3.23 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว 3.29 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 3.03 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3.06 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management 

(International Programe) 
3.25 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 15.86 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคณะ  3.17 
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รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

รทบ.1.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
รทบ.1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว 
รทบ.1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
รทบ.1.1.4 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและ

การจัดแสดง 
รทบ.1.1.5 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  Hospitality 

Management (International Programe) 
 
จุดเด่น 
  การด าเนินงานของทุกหลักสูตรมีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วทุกหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรพัฒนาให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผู้ก ากับ 
        อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
   1. อาจารย์ชุติมา  จักรจรัส    
   2. นายกฤตพจน์  เจริญสุข 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
   อาจารย์ชุติมา  จักรจรัส 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ  5 เที่ยบกับคะแนนเต็ม 1 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีจ านวนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 19 คน จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 85.5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 มีค่าคะแนน เท่ากับ 
2.78 คะแนน ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20  ร้อยละ 22.22 2.78 คะแนน บรรลุ 

ล าดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  85.5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   0 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 66.5 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 19 
5. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  22.22 
6. ค่าคะแนนที่ได้ 2.78 
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รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

รทบ.1.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
 
ผู้ก ากับ 
  อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  1. ดร.ณุสิรินทร์  หลิ่มวิรัตน์ 
  2. นายกฤตพจน์  เจริญสุข  
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ 
  ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ 
  
 
 
 
  



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 48 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  
          โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการไม่ มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 0 มีค่าคะแนน เท่ากับ 0 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 85.5 
2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์  85.5 
3. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   0 
4. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 0 
5. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
7. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
8. ค่าคะแนนที่ได้ 0 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 0 0 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
รทบ.1.3.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
จุดเด่น 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีอาจารย์ที่ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 5 ท่าน อยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีอาจารย์ 1 ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ประจ าขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
ผู้ก ากับ 
  อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
  1. อาจารย์พิมพ์รวี  ทหารแกล้ว 
         2. นายกฤตพจน์  เจริญสุข 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
  อาจารย์พิมพ์รวี  ทหารแกล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า     
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์  เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึง
ควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจ านวนเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5 
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่        
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่         
ร้อยละ 0.01  และไม่เกินร้อยละ 20 มาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 1.  ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา )Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ )หมดก าหนดการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
   SCH = ∑nici 
   เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
   ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 
 
 2.  ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี )FTES) = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
= FTES ระดับปริญญาตรี + )2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
= FTES ระดับปริญญาตรี + )1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    - แพทยศาสตร์ 
    - พยาบาลศาสตร์ 

8:1  
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1  
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1  
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  8:1  
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1  
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1  
7. นิติศาสตร์ 50:1  
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1  
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1  
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1  
สูตรการค านวณ  
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน  
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
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คะแนนที่ได้ = 
       5 – )ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 
4 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี คิด
เป็น 2,055.16 คน จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 85.5 คน สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่เป็นจริง คิดเป็น 24.04  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เท่ากับ 25 : 1  ผลต่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้ คิดเป็น  -0.96  ค่าร้อยละ
ของผลต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ -3.84 ดังนั้นค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน ร้อยละ -3.84 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
รทบ.1.4.1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี )FTES) 
รทบ.1.4.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
จุดเด่น 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสามารถบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและการให้
ค าปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี )FTES) 2,055.16 
2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เปน็จริง )2,055.16/85.5) 24.04 
3. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 25:1 
4. ผลต่างสัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้ (24.04-25) -0.96 
5. ค่าร้อยละของผลต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (-0.96x100/25) -3.84 
6. ค่าคะแนนที่ได้  5 
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จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะต้องน าข้อมูลสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์มาพิจารณา
วางแผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
ผู้ก ากับ 

อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
  1. อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร์ 
  2. นายกฤตพจน์  เจริญสุข 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
  อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  

1.1 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีระบบกลไกและ
นโยบายในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ
แนะแนวการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาในคณะผ่านช่องทาง
อาจารย์ที่ปรึกษาและหลักสูตร 
1.2  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ รวมทั้ งแนะแนวการใช้ชี วิตแก่
นักศึกษา โดยมีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
 1.3  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายซึ่งมาจากตัวแทนคณาจารย์จากทุก
หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยส่วนของการดูแลนักศึกษานอกจาก
หลักสูตรเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดแล้ว ยังมีคณะกรรมการของ
โรงเรียนอีก 3 ฝ่าย เก่ียวข้องโดยตรง ท าหน้าที่ต่างๆ เพื่อท า
ให้มั่นใจว่า นักศึกษาจะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งการเรียน
ในด้านวิชาการ และการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 5 ด้าน และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของโรงเรียน โดยคณะกรรม 3 ฝ่าย ได้แก ่ 
- ฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการ เพื่อให้การ
จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน เป็ น ไป อย่ า ง เรี ย บ ร้ อ ยแ ล ะมี
ประสิทธิภาพ และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านวิชาการ 
กรณีนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน เช่น มีผลการเรียนต่ า 
หรือ ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เป็นต้น 
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่จัดท าแผนและจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมารตฐานคุณวุฒิ 5 
ด้าน และเป็นผู้ประสานงานจากทางโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

รทบ.1.5.1.1 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ฝ่ายวชิาการ
โรงเรียน การ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ วันที่ 7 
สิงหาคม 2558  
เร่ือง การจัดการ
เรียนการสอนปี
การศึกษา 2558 
รทบ.1.5.1.2 
คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
รทบ.1.5.1.3 
ค าสั่ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่าย
ต่างๆ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.1.5.1.4 
ค าสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษา 
รทบ.1.5.1.5 
สรุปโครงการ



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 55 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

กิจกรรมต่างๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยที่
เป็นประโยชน์ต่อพัฒนานักศึกษา ไปยังทุกหลักสูตร และยังให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางในการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เช่น 
กรณีนักศึกษามีปัญหาครอบครัว ไม่มีทุนการศึกษาในภาค
เรียนต่อไป หรือ มีปัญหาส่วนตัว ผิดหวังจากความรัก ฝ่าย
พัฒนานักศึกษาก็จะใช้จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถยังคงใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
- ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ข้อมูลการเดินทาง บุคคลที่
นักศึกษาต้องไปติดต่อประสานงาน และ การปฏิบัติตนใน
ขณะที่ไปท างานกับแหล่งงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา  
1.4  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาเพื่อ
รับทราบรายละเอียดทั้งหมดตลอดจนจบการศึกษา เช่น 
- ชี้แจงกฎ ระเบียบ สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา  
- แนะน าการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจาก
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
- แนะน าภาพรวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
นั กศึ กษ าต้ อ งเข้ าร่ วม  โดยกองพั ฒ น านั กศึ กษ าของ
มหาวิทยาลัย 
- จัดให้รุ่นพี่พบปะแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนให้กับรุ่น
น้อง  
- นักศึกษาได้รับคู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเป็นนักศึกษาและรับทราบแผนการ
เรียนและกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมตลอดทั้ง 4 ปี  
- นักศึกษาได้ เรียนรู้การใช้ระบบ i-regis (ระบบบริหาร
การศึกษา) ในการลงทะเบียน อีกทั้ งการใช้ระบบ ARIT 
(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในเรื่องการใช้ห้องสมุดการใช้
รหัสนักศึกษาใหม่เข้าระบบ internet  
1.5  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการก าหนดให้อาจารย์
ที่ปรึกษาทุกหลักสูตรระบุตารางชั่วโมงการเข้าพบ (Office 
Hour) และช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 
รทบ.1.5.1.6 ผล
ประเมินความพงึ
พอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
รทบ.1.5.1.7  
รายงานการ
ประชุมฝา่ย
วิชาการ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ คร้ังที่ 
2 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
วันที่ 11 
พฤศจิกายน 
2558  
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ที่ปรึกษา  
1.6 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนดให้อาจารย์
ที่ปรึกษาแต่ละหลักสูตร มีระบบการติดตามผล การช่วยเหลือ
หรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาจนสามารถแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษาได้ส าเร็จ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษา 
เพื่อน ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ท่านอ่ืนๆ และจัดการ
แก้ไขในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
หรือมีความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียน  
1.7 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีนโยบายให้แต่ละ
หลักสูตรมีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและส่งผล
การประเมินให้กับอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและน าไปปรับใช้
ในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป  
1.8 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
หลักสูตรโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการต่อที่ประชุมของ
โรงเรียนฯ เพื่อร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงานการให้
ค าปรึกษาและวิธีการจัดการต่อข้อร้องเรียน เพื่ อน าไป
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 2 มี ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่ วยงานที่ ให้บ ริการ
กิ จ ก ร ร ม พิ เศ ษ น อ ก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ ง
เต็มเวลา และนอกเวลา
แก่นักศึกษา  

2.1  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีระบบและกลไก
ในการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  
โดยผ่านจากส่วนกลาง คือ จากคณะผู้บริหารของโรงเรียนฯ  
ถ่ ายท อดล งสู่ คณ ะกรรมการฝ่ าย  ขั บ เคลื่ อ น  ได้ แ ก่ 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ น ากลับไปแจ้งหลักสูตร และทางหลักสูตร
กระจายข้อมูลไปยังนักศึกษา โดยช่องทางสื่อสารที่ใช้ในการ
สื่อสารข้อมูล ได้แก่ การมอบหมายงานผ่านทางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ )e-office) ผ่านทางการประชุมหลักสูตร การ
ติดบอร์ดประชาสัมพั นธ์    facebook ของโรงเรียนฯ , 
facebook ของหลักสูตร หรือผ่านช่องทางไม่เป็นทางการ 
เช่น ไลน์กลุ่ม  
2.2  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีนโยบายความ
ร่วมมือและโครงการต่างๆ กับต่างสถาบันและหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง

รทบ.1.5.2.1 
รายงานการ
ประชุม วนัที่ 21 
สิงหาคม 2558 
เร่ือง กิจกรรม
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกสถาบนั 
รทบ.1.5.2.2 
บันทึกความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิตกับบริษทั 
ดีเคเทอริ่ง (THAI 
TOUCH) 
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ประโยชน์ให้กับนักศึกษา โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง
ตัวแทนหลักสูตร และหลักสูตรจะน าข้อมูลต่างๆ ไปสื่อสารให้
นักศึกษา อาทิเช่น 

 ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับบริษัท ดี เคเทอริ่ง 
)THAI TOUCH) เป็ นกิจกรรมเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาเข้าฝึกงานด้านงานบริการและจัดเลี้ยง  
 ความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษา 

ศิ ล ป ะและวัฒ น ธรรม  ไท ย -จี น  ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ตกับ  Guilin Tourism 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ความร่วมมื อส่ งนั กศึ กษ าฝึ ก

ปฏิบัติการ MoU กับผู้ประกอบการธุรกิจการ
โรงแรมระดับ 5 ดาว  
 ความร่วมมือระหว่างมหาลัยสวน

ดุสิตและหน่วยบริการภาคพื้น )D1) บริษัท การ
บินไทย จ ากัด มหาชน 
 ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกงาน

ด้านการท่องเที่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า

แลกเปลี่ยนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน
ค รั้ ง ที่  4  ณ  Guilin Tourism University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ ASEAN University Youth Summit 
ณ Sumbawa ประเทศอินโดนีเซีย 
 ความร่วมมือส่ งนักศึกษาเข้ า

ฝึกงานโครงการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบกับ
ผู้ประกอบการภายนอกด้านการจัดงานแสดง
และนิทรรศการ 

รทบ.1.5.2.3 
ค าสั่งปฏบิัติงาน
โครงการความ
ร่วมมือ
แลกเปลี่ยนภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ไทย-
จีน ระหว่าง
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิตกับ Guilin 
Tourism 
University 
รทบ.1.5.2.4 
บันทึกความ
ร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการ MoU 
กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจการโรงแรม 
รทบ.1.5.2.5 
โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาลัยสวนดุสิต
และหน่วยบริการ
ภาคพื้น )D1) 
บริษัท การบนิ
ไทย จ ากัด 
มหาชน 
รทบ.1.5.2.6 
โครงการความ
ร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึกงาน
ด้านการท่องเที่ยว
กับองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท
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 ความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน
ยุวฑูตกับประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง โดย
ส านักวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 
 Impact เมืองทองธานี ฝึกในส่วน

การบริการในงาน Event ต่างๆ  
2.3  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดบริการและ
ประสานงานเกี่ยวกับแหล่งงานเต็มเวลา (Full-time) และ
นอกเวลา (Part-time) รวมถึงกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
ต่างๆ และยังมีการช่วยเหลือด้านจัดหางานและฝึกอบรม โดย
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ งภายในและสถาน
ประกอบการภายนอกในการรับนักศึกษาฝึกงานทั้งประจ า
และชั่วคราว และมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ยังมีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานทั้งเป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืมเรียนเพื่อ
การศึกษา )ศูนย์สนเทศและแนะแนวการศึกษา) โดยผ่านทาง
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบคณะกรรมการฝ่าย และ
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ   

และจังหวัด
สุพรรณบุรี 
รทบ.1.5.2.7 
โครงการความ
ร่วมมือส่ง
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ASEAN 
University 
Youth Summit 
Sumbawa 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 
รทบ.1.5.2.8 
โครงการความ
ร่วมมือส่ง
นักศึกษาเข้า
ฝึกงานโครงการ
ศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบกับ
ผู้ประกอบการ
ภายนอกด้านการ
จัดงานแสดงและ
นิทรรศการ 
รทบ.1.5.2.9 
โครงการความ
ร่วมมือโครงการ
แลกเปลี่ยนยุวทูต
กับประเทศลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนล่าง 
รทบ.1.5.2.10 
เอกสาร eoffice   
รทบ. 1.5.2.11 
เว็บไซต์โรงเรียนฯ
facebook 
โรงเรียนฯ, บอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์
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 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่
นักศึกษา  

3.1  คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนานั กศึกษาและฝ่ ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนฯ มีการจัดประชุมพิจารณา
แผนพัฒนานักศึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาที่ก าลังจะอนุมัติจบในปีการศึกษา 2558 
3.2  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานให้กับนักศึกษา เช่น การเตรียมตัวใน
การสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติย่อส่วน
ตัว รวมถึงกรณีศึกษาและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา และกิจกรรมของหลักสูตร และมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรม หรือ
จัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่จ าเป็น 
3.3  มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

 กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
นั กศึ กษ าแบ บ องค์ รวม  (ด้ าน คุณ ธรรม
จริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษา: ปลุกความกล้า สร้างจิตสาธารณะ
และพัฒนาทีม 

 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 กิจกรรมงานปัจฉิมนิ เทศนักศึ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการ
เชิญวิทยากร 

ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการท างานมาแนะแนวการใช้
ชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้า
สู่วัยท างานให้กับนักศึกษานอกจากนั้น มีการให้ข้อมูลในส่วน
การเตรียมตัวในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละปี
การศึกษา เช่น  ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่  การ
ฝึกซ้อม เป็นต้น 
3.4  มีการสรุปผลประเมินกิจกรรมเพื่อวัดผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม 

รทบ.1.5.3.1 
รายงานการ
ประชุมโรงเรียนฯ 
วันที่ 13 
พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง 
โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา
รหัส 55 
รทบ.1.5.3.2 
สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแบบ
องค์รวม (ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมและการ
พัฒนา
บุคลิกภาพ) 
รทบ.1.5.3.3 
สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักศึกษา: 
ปลุกความกลา้ 
สร้างจิต
สาธารณะและ
พัฒนาทีม 
รทบ.1.5.3.4 
สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาโรงเรียน
การท่องเที่ยวฯ 
รหัส 55 
รทบ.1.5.3.5 ผล
ประเมินความพงึ
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมปัจฉิม
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นิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

 4 ประเมินคุณภาพของการ
จั ด กิ จ ก ร รม แ ล ะ ก า ร
จัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ท าการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ของปี2558 พบว่าทุก
ข้อได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 
4.1 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา ได้คะแนนเฉลี่ย
รวม 3.62 
4.2 ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของงานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3.67 
 4.3 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มีผลการประเมินความพึง
พ อ ใจของนั กศึ กษ าจากการจั ด กิ จกรรม เพื่ อพั ฒ น า
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 
3.54  
มีประเด็นที่นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ระบบการ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า อาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านเข้าพบ
นักศึกษาไม่สม่ าเสมอ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารยังไม่
หลากหลายเพียงพอ ซึ่งจากข้อเสนอแนะเหล่านี้ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการจะได้น าไปวางแผนปรับปรุง
กระบวนการ/วิธีการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษาในการด าเนินงานในปี 2559 
ต่อไป 

รทบ.1.5.4.1 
สรุปผลการ
ประเมินโครงการ
แต่ละโครงการ 
รทบ.1.5.4.2 
รายงานการ
ประชุมวนัที่ 4 
สิงหาคม 2559 
เร่ืองผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
2558 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก า รแ ล ะก าร ใ ห้
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของ
นักศึกษา  

หลังจากที่ได้ท าการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 
4 แล้ว ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 3 
ด้าน เปรียบเทียบกับ ปี 2557 ว่ามีผลความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
ทั้ง 3 ด้าน และ ทางโรงเรียนฯ ได้มีกระบวนการการน าผล
การประเมินคุณภาพของการให้บริการจากปีการศึกษา 2557 
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษาปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้          
5.1 มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักศึกษา

รทบ.1.5.5.1 
สรุปรายงานการ
ประชุมโรงเรียน
การท่องเที่ยวฯ 
วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 
เร่ือง แนว
ทางการพฒันา
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ในแต่ละชั้นปี โดยการจัดท าเป็นแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรภายในส่วนงานของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านปฏิทิน
กิจกรรมหน้าเว็บไซด์และสื่อ Socail media ต่างๆ ผ่านกลุ่ม
คณะกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาของโรงเรียนฯ  
 5.2 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้
อาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทุกหลักสูตร ด้านใดที่นักศึกษา
ประเมินอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากขึ้น
ไป ให้มีการด าเนินการวางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   

รูปแบบกิจกรรม
และการให้บริการ
แก่นักศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รทบ.1.5.5.2 
สรุปรายงานการ
ประชุมโรงเรียน
การท่องเที่ยวฯ 
วันที่ 4 สิงหาคม 
2559 เร่ือง 
สรุปผลประเมิน
กิจกรรมและการ
ให้บริการแก่
นักศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2558 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

คณ ะกรรมการฝ่ ายกิจการนั กศึกษาของโรงเรียนฯ มี
กระบวนการด าเนินงานการให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 
 6.1  มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
โรงเรียนฯ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 
 6.2  จัดให้มีการเพิ่มข้อมูลฐานศิษย์เก่าเพื่ออัพเดทจ านวน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ  
6.3  แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านทาง
เว็บไซต์ และ facebook ศิษย์ เก่าสัมพันธ์ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  ทั้งในเรื่องการรับสมัครงาน การ
อบรมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสายงานด้าน
การบริการและการท่องเที่ยว  
6.4 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า เพื่อ
เพิ่มพุนความรู้และประโยชน์ในการน าไปใช้ประกอบอาชีพ 
เช่น โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ คร้ังที่ 5 

รทบ.1.5.6.1 
รายงานการ
ประชุมโรงเรียน
การท่องเที่ยวฯ 
วันที่ 4 สิงหาคม 
2558 เรื่อง 
กิจกรรมศิษย์เก่า
โรงเรียนฯ 
รทบ.1.5.6.2 
ประกาศรับสมัคร
งานบนเว็บไซต์
และ facebook 
ศิษย์เก่าสัมพันธ,์ 
โรงเรียนฯ 
รทบ.1.5.6.3 
โครงการวาปี
บุษบากรวิชาการ 
คร้ังที่ 5 
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 การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
 
ผู้ก ากับ 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด              
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

1. อาจารย์พรรณกาญจน์  จีรางกูร 
2. อาจารย์ดุจตะวัน  กันไทยราษฎร์ 

 3. อาจารย์พรพิมล  อดทน  
  4. อาจารย์ทิพย์วิมล  ประเสริฐศรี 
  5. อาจารย์วรรณิกา  เกิดบาง 

5. นางสาวฝนทิพย์  ตูพานิช 
          6. นายพิสิฏฐ์พล  อินทวิรัตน์ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
  1. อาจารย์จุฑามาส  ชูทัพ 
  2. อาจารย์รุ่งรวี  คล้ายสุวรรณ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กาประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณ ะ 
โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยอาจารย์ทุกหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว  ธุรกิจการ
บิน ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และ Hospitality 
Management แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก รรม ก า รนั ก ศึ ก ษ า 
ประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ง 5 หลักสูตร โดยนักศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก และมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ทั้งอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อท า
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่ง
แผนและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมาจากการพิจารณาข้อมูล 3 
ส่วนคือ นโยบายโรงเรียนฯ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมปี 2557 โดยเป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการ
ของนักศึกษา 
ในแผนการจัดกิจกรรมระบุวัตถุประสงค์ของแผน โครงการ/
กิจกรรม ตัวบ่งชี้/เกณฑ์สกอ. แหล่งงบประมาณ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ  
ในระหว่างปีการศึกษา โรงเรียนฯ มีการประชุมติดตามการ
การด าเนินงานการจัดกิจกรรม และสรุปการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดทั้งปี 

รทบ.1.6.1.1 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ประจ าปี 
การศึกษา 2558 
รทบ.1.6.1.2 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
นักศึกษา โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี 
การศึกษา 2558 
รทบ.1.6.1.3 แผน
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รทบ.1.6.1.4 สรุป
รายงานการประชุม
ฝ่ายพฒันานักศึกษา 
ประกอบด้วย  
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี
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การศึกษา 2557 
และร่างแผนพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2558  
การพิจารณา 
ติดตามการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 1/2558 
และ 2/2558 และ 
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 2558 
และร่างแผนพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรม
พั ฒ น านั ก ศึ กษ า  ให้
ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม ที่
ส่ ง เส ริ ม คุณ ลั กษ ณ ะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
   (1) คุณธรร จริยธรรม 
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะทางปัญญา  
   (4) ทั ก ษ ะ ค ว า ม 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
   (5) ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ตลอดทั้งปี 2558 มีจุดมุ่งหมายเพื่อด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริม ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ประกอบด้วย  
   )1) คุณธรรม จริยธรรม  
   )2) ความรู้  
   )3) ทักษะทางปัญญา  
   )4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   )5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นการแนะแนวการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้พบปะเพื่อนใหม่ มีความสัมพันธ์ทั้ง
ในหลักสูตรนอกหลักสูตร (1), (2), (3), (4), (5) 
2. โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระลึกในพระคุณของครูอาจารย์ โดยมีการบ่ายศรีสู่ขวัญ และ
พิธีไหว้คร ู)1), (4)  
3. โครงการ THM Freshy Day 2015 เป็นการเสริมสร้าง
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม 
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมประชุมเชียร์ การแสดงบน

รทบ.1.6.2.1 แผน
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รทบ.1.6.2.2 เล่ม
สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่  
รทบ.1.6.2.3 เล่ม
สรุปโครงการไหว้ครู 
กตัญญูฑิตา 
รทบ. 1.6.2.4 เล่ม
สรุป THM Freshy 
Day 2015 
รทบ.1.6.2.5 เล่ม
สรุปโครงการปัจฉิม
นิเทศ นักศึกษารหัส 
55 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
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เวที การประกวด MC Search และประกวดดาวเดือน  (2), 
(4), (5)  
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 55 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษา ให้มีแนวทางและแรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพ และ สร้างความผูกพันให้เกิดแก่นักศึกษาผ่าน
กิจกรรมอ าลาอาลัย และ จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า  (1), (2), 
(3) 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เป็นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการป้องกันตัว การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกันผ่านกิจกรรมผู้น านันทนาการ และเสริมสร้างให้
ทักษะการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (2), (3), 
(4)  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา : ปลุกความกล้า 
สร้างจิตสาธารณะและพัฒนาทีม เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความเป็นผู้น า และ มีความรู้ในระบบประกันคุณภาพ PDCA 
(1), (2), (3), (4), (5) 

บริการ  
รทบ.1.6.2.6 เล่ม
สรุปโครงการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษา 
รทบ.1.6.2.7 เล่ม
สรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา : ปลุก
ความกล้า สรา้งจิต
สาธารณะและ
พัฒนาทีม 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น านักศึกษา : ปลุกความกล้า สร้างจิตสาธารณะ
และพัฒนาทีม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าของผู้น านึก
ศึกษา ซึ่งประกอบด้วยความรู้ และทักษะต่าง และมีกิจกรรม
ที่ให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้กระบวนการ PDCA ส าหรับน าในไปใช้ในการวางแผน
และด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และมุ่งหวัง
ในนักศึกษาน ากระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในเรียน 
และการใช้ชีวิตประจ าวันด้วย  
นอกจากนี้ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการยังได้จัด
โครงการส าหรับให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการท าประกัน
คุณภาพ คือ โครงการ ฝึกอบรมผู้น านักศึกษา โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ และการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน  

รทบ.1.6.3.1 แผน
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
รทบ.1.6.3.2 เล่ม
สรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา : ปลุก
ความกล้า สรา้งจิต
สาธารณะและ
พัฒนาทีม  
รทบ. 1.6.3.3 
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการดา้นการ
ประกันคุณภาพ
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การศึกษาของ
นักศึกษา เครือข่าย 
4 สถาบัน 
รทบ. 1.6.3.4 
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการดา้นการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
นักศึกษา )ภายใน
สถาบนั : 13 
หน่วยงาน)  

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กิจกรรม และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป  

ทุกโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการจัดขึ้น มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยให้ประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งด้านคุณภาพ 
และปริมาณทุกครั้ง เพื่อน าผลการประเมินและข้อคิดเห็น
ต่างๆ มาพิจารณา เพื่อแก้ไขและพัฒนาในการจัดโครงการปี
ต่อไป ดังนี้ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ คือ 4.11  
2. โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตาค่าเฉลี่ยความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ คือ 4.58 
3. โครงการ THM Freshy Day 2015ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ คือ 4.32  
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 55 โรงเรียนการ
ท่ อ งเที่ ย วและการบ ริก าร ค่ า เฉลี่ ย ความส า เร็ จต าม
วัตถุประสงค์ คือ 4.07 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาค่าเฉลี่ยความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ คือ 3.97  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา : ปลุกความกล้า 
สร้างจิตสาธารณะและพัฒนาทีม ค่าเฉลี่ยความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ คือ 4.63 

รทบ.1.6.4.1 เล่ม
สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่  
รทบ. 1.6.4.2 เล่ม
สรุปโครงการไหว้ครู 
กตัญญูฑิตา 
รทบ.1.6.4.3 เล่ม
สรุปโครงการ THM 
Freshy Day 2015 
รทบ.1.6.4.4 เล่ม
สรุปโครงการปัจฉิม
นิเทศ นักศึกษารหัส 
55 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ  
รทบ.1.6.4.5 เล่ม
สรุปโครงการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษา 
รทบ.1.6.4.6 เล่ม
สรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา : ปลุก
ความกล้า สรา้งจิต
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สาธารณะและ
พัฒนาทีม 

 5 ประเมินความส า เร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจั ดกิ จกรรม
พัฒนานักศึกษา  

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษา 2588 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนประกอบ
ไปด้วย 
1. พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. พัฒนานักศึกษาด้านความรู้ 
3. พัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา 
4. พัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
5. พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
โดยการจัดกิจกรรมพัฒ นานั กศึกษาในปี  2558 บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

รทบ.1.6.5.1 สรุป
รายงานการประชุม
ฝ่ายพฒันานักศึกษา 
ประกอบด้วย  
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 2557 
และร่างแผนพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2558  
การพิจารณา 
ติดตามการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 1/2558 
และ 2/2558 และ 
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 2558 
และร่างแผนพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

 6 น าผลการประเมิน ไป
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการประเมินผลหลัง
การจัดโครงการทุกโครงการ และมีการน าผลการประเมินและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาจัดการปรับปรุงแผน ดังนี้ 
1. พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม ให้มีความน่าสนใจมาก
ขึ้น  
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมควรสอดคล้องกับปฏิทินวิชาการ  
เพื่อแก้ไขและพัฒนาในการเขียนแผนและจัดโครงการในปี 
2559  
 

รทบ.1.6.6.1 สรุป
รายงานการประชุม
ฝ่ายพฒันานักศึกษา 
ประกอบด้วย  
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 2557 
และร่างแผนพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 
การพิจารณา 
ติดตามการจัด
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กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 1/2558 
และ 2/2558 และ 
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 2558 
และร่างแผนพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น  
 1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการและด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยหลักสูตรฯ และนักศึกษา  ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่  

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ด้านความรู้  
- ด้านทักษะทางปัญญา  
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

    - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรเป็นผู้จัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรมตามแผน  ภายใต้โครงการแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  
  3. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถวางแผนกิจกรรมและโครงการและด าเนินการเป็นประจ าตาม
กระบวนการ PDCA 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมของทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ เช่นวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ หรืองบประมาณท่ีจัดสรรตามความจ าเป็น 

2. ลดทอนกระบวนการ เช่น ขัน้ตอนด้านเอกสารไม่ซับซ้อน หรือล่าช้าเกินไป 
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3. จัดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งบุคลกรและ
ตัวแทนนักศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมในการวางแผน สร้างระบบ กระบวนการ
ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการด าเนินโครงการกิจกรรมร่วมกันในภาพรวม 
 
ผู้ก ากับ 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

1. อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร์ 
 2. อาจารย์จุฑามาส  ชูทัพ 
 3. อาจารย์พรพิมล  อดทน 
 4. อาจารย์ทิพย์วิมล  ประเสริฐศรี 
 5. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ 
  6. นายพิสิฏฐ์พล  อินทวิรัตน์ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
 1. อาจารย์ดุจตะวัน  กันไทยราษฎร์ 

2. อาจารย์วรรณิกา  เกิดบาง 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ 

โรงเรียนการท่องเทียวและการบริการ มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัย โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยของโรงเรียนได้มีการน า
ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือระบบ         
R-system ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาใช้ส าหรับคณาจารย์
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อน าข้อมูลที่เป็น
แบบเสนองานวิจัยที่อาจารย์แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ข้ึนมาลง
ระบบนี้ และทางคณบดีสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยของคณาจารย์ในโรงเรียนได้ เช่น 
ความก้ าวหน้ าของการยื่ น ขอ เงิน สนั บ สนุ น งานวิจั ย 
งบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนทุนวิจัย 
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการได้ท าการ
ส ารวจความต้องการด้านระบบสารสนเทศของอาจารย์พร้อม
กับเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ใน
เร่ืองของข้อมูลการขอทุนและการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจาก
เงินบ ารุงการศึกษาและเงินงบประมาณแผ่นดิน ตลอดจน
ฐานข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัย  

รทบ.2.1.1.1   
http://research.d
usit.ac.th/ 
new/th/home/in
dex.php 
เว็บไซด์ ของ
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
รทบ.2.1.1.2 ข้อมูล
พื้นฐานการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 
รทบ.2.1.1.3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่าย
วิจัย โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ  ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 3 
สิงหาคม 2558 

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
ห น่ ว ย วิ จั ย  ห รื อ ศู น ย์

โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในด้านห้องสมุดและระบบสาระสนเทศ
เพื่ อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยใช้ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
บรกิารอย่างเพียงพอ ได้แก่  

รทบ.2.1.2.1 
http://www.arit.d
usit.ac.th 
รทบ.2.1.2.2 
รายงานการประชุม
คร้ังที่ 6/ 2558 

http://research.dusit.ac.th/
http://research.dusit.ac.th/
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เค รื่ อ งมื อ  ห รือศู น ย์ ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 
- ห้ อ งส มุ ด ห รื อ แ ห ล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวก
ห รื อ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่ น  ระบ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการ  
- กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  เช่น  การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จั ด ใ ห้ มี ศ า ส ต ร า จ า รย์
อ า คั น ตุ ก ะ ห รื อ
ศ า ส ต ร า จ า รย์ รั บ เชิ ญ 
)visiting professor) 

Thailis, Proquest, Wilson Web, Emerald, EBSCU 
Business Source Complete, EBSCU Academic Search 
Complete  
นอกจากนั้น โรงเรียนฯ ได้มีกิจกรรม Researcher Club เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์งานวิจัยและส่งเสริมการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ของโรงเรียนฯ พร้อมกับการจัดการอบรมการ
จัดการความรู้ )KM) การอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และ
การพัฒนาเค้าโครงและคลินิกวิจัย 
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 
รทบ.2.1.2.3 การ
อบรมการใช้
โปรแกรม 
Endnote 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เป็ น ทุ น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัยและอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และ
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
แบ่งเป็นเงินทุนภายใน )บกศ.) และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
)เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยประจ าปีการศึกษา 2558 จากภายในจ านวน 652,700 
บาท และเงินภายนอก จ านวน 3,975,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทุน อุดหนุนการวิจัยประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 
4,627,700 บาท 
 

รทบ.2.1.3.1  แผน
กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 
2557-2560 
รทบ.2.1.3.2 
http://research.d
usit.ac.th/ 
new/th/home/in
dex.php 
เว็บไซด์ ของ
สถาบนัวิจัยและ

http://research.dusit.ac.th/
http://research.dusit.ac.th/
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พัฒนามหาวิทยาลัย 
รทบ.2.1.3.3 
ข้อมูลพื้นฐานการ
วิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รทบ.2.1.3.4 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และ
อัตราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ.2555 
รทบ.2.1.3.5 
ตารางสรปุช่อง
ทางการอุดหนุน
วิจัยด้วยงบบ ารุง
การศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนดุสิต 

 4 จัดสรรงบประมาณ เพื่ อ
สนั บ สนุ น การเผยแพ ร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่ อสนั บสนุ นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยก าหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนใน ประกาศของมหาวิทยาลัย
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตรา
การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ 
)Conference) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
1. ระดับชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะสนับสนุนตามความ
เป็นจริง 
2. ระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 3 ทวีป ดังนี้ 
2.1 โซนอเมริกา อัฟฟริกา สนับสนุน 30,000  บาท 
2.2 โซนยุโรป ออสเตรเลีย สนับสนุน 25,000 บาท 
2.3 โซนเอเซีย ยกเว้นประเทศไทย  สนับสนุน 20,000  บาท 
 

รทบ.2.1.4.1  แผน
กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 
2557-2560 
รทบ.2.1.4.2 
http://research.d
usit.ac.th/ 
new/th/home/in
dex.php 
เว็บไซด์ ของ
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 

http://research.dusit.ac.th/
http://research.dusit.ac.th/
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รทบ.2.1.4.3 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และ
อัตราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ.2555 

 5 มีการพัฒ นาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้ างขวัญ และก าลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  

มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย ได้แก่ การอบรม
การจัดการความรู้ )KM)  โครงการ Researcher Club การ
อบรมเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาเค้าโครงและ
คลินิควิจัย โดยใช้การมอบประกาศนียบัตรเชิดชเูกียรติประจ า
ปีกการศึกษาเพื่อการสร้างขวัญก าลังใจให้กับอาจารย์และ
นักวิจัยที่ มีผลงานสร้างสรรค์ดี เด่น  นอกจากนั้น   ฝ่าย
การตลาดและสื่อสารองค์รของทางโรงเรียนฯ  จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งทาง Application ทางwebpage
ของโรงเรียนฯ และทางฝ่ายประชาสมัพันธร์ะดับมหาวทิยาลยั 
เพื่ อยกย่องและเผยแพร่สรุปการได้รับรางวัล หรืองาน
สร้างสรรค์พร้อมรูปภาพเจ้าของผลงานต่างๆ ผ่านช่องทาง
เหล่านี้ เพื่อให้ประชาคมสวนดุสิตและประชาชนภายนอกได้
รับทราบทั่วกัน 

รทบ.2.1.5.1 
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
รทบ.2.1.5.2 
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
“การพัฒนาเค้า
โครงวิจัยและคลนีิก
วิจัยในสาขา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ” 
รทบ.2.1.5.3 
รายงานการประชุม
วิชาการ 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
ง า น วิ จั ย  ห รื อ ง า น
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบ โดย
มีฑูตวิจัยซึ่ งเป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ ท างานในการ
ประสานงานระหว่าง อาจารย์ โรงเรียนฯ และหน่วยบ่มเพาะ
ทรัพย์สินทางปัญหา โดยอาจารย์ส่งผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ผ่านโรงเรียนฯ ไปยังหน่วยบ่มเพาะทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อด าเนินการขอลิขสิทธิ์ 

รทบ.2.1.6.1 
ระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของหน่วย
บ่มเพาะทรัพยส์ิน
ทางปญัญา 
รทบ.2.1.6.2 ค าสั่ง
แต่งตั้งทูตวิจัย 
รทบ.2.1.6.3 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
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คณะกรรมการ 
Researcher Club 
อัตลักษณ์
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ  

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 
 

จุดเด่น 
  1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการวางระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยได้พัฒนาจากปัญหาและความต้องการที่ผ่านการส ารวจ วิเคราะห์และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
  2. ระบบสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีระบบที่ชัดเจนและเอ้ือต่อ
อาจารย์ เช่น ส านักวิทยบริการฯ ระบบการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย กิจกรรมโครงการต่างๆ และการพัฒนาห้อง 
Research Room เพ่ือตอบสนองต่ออาจารย์ในการพัฒนาตนเองด้านงานวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพและทันสมัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  สร้างความต่อเนื่องในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดเป็นสมรรถนะของคณาจารย์ใน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสามารถพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงไปสู่ความเป็นศักยภาพในด้านวิจัย
และการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
ผู้ก ากับ 

          อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

1. ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย 
2. ดร.ไพริน  เวชธัญญะกูล 
3. นางสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ 
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ผู้เขียนผลด าเนินการ  

       1. ดร.รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ์  
          2. ดร.ภิสุดา  แสงซื่อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ  
        1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า และนักวิจัย  
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1   เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ   =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

 
สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบภายใน งบภายนอก 

1. ปัจจัยในการตดัสินใจศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัสวนดสุิตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

นางสาววรรณพรรธน์ ริมผด ี
139,200 •  

2. นวัตกรรมสรา้งสรรค์ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริง 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อยา่ง
ยั่งยืน 

นางสาววรรณพรรธน์ ริมผด ี

52,500 •  

3. การพัฒนามาตรฐารแพ ท่ีพักแรม 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อย่างยั่งยืน 
บริเวณเขื่อนในประเทศไทย 

นางไพริน เวชธัญญะกลุ 
650,000  • 

4. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
และจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยว
เพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดก
โลก กินได้ ในพื้นที่พิเศษอุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุขทัย ศรสีัชณาลัย 
ก าแพงเพชร 

นางไพริน เวชธัญญะกลุ 

1,900,000  • 

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการประเภทโรงแรม 
กรณีศึกษาโรงแรมเข้าร่วมโครงการ
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2558 

นางสาวชุติมา จักรจรัส 

100,000 •  

6. ความพร้อมและเจตคตเิกี่ยวกับ
สมรรถนะทางวิชาชีพการโรงแรม
ตามกรอบ Asean MRA กรณี

นางสาวพิมพ์รวี ทหารแกล้ว 
100,000 •  

กลุ่มสาขา 

แหล่งเงินทุนสนับสนุน 

รวมเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

จ านวน
นักวิจัย
ประจ า
ทั้งหมด 

เงินสนับสนุน
ต่ออาจารย์
ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
(บาท/คน) 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

เงินสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

เงินสนับสนุน
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์ฯ - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - 
มนุษยศาสตร์ฯ 652,700 3,975,000 4,627,700 84.5 84.5 54,765.68 5 
รวมทั้งสิ้น 652,700 3,975,000 4,627,700 84.5 84.5 54,765.68 5 
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โรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

7. การรับรู้และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อโครงการความ
ร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบตัิการ
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

นางสาวรุ้งเพ็ชร ปั้นงาม 

90,000 •  

8. ปัญหาจากการรับรู้และความ
คาดหวังในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน
ของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ 

นางเพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 

10,000 •  

9. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

นางเพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 
11,000 •  

10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ้ าใน
ตลาดน้ าทางวัฒนธรรม 

นางสาวนภาพร จันทร์ฉาย 
150,000 •  

11. การเพิ่มมลูค่าสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวบริเวณในเขื่อน
ประเทศไทย กรณีศึกษา เขื่อนรัช
ประภา อุทยานแห่งชาตเิขาศก 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายมานะ เอี่ยมบัว 
นางสาวดุจตะวัน  
กันไทยราษฎร ์ 45,000  • 

12. การพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวชุมชนเขื่อน 
กรณีศึกษา เขื่อนรัชประภา อุทยาน
แห่งชาติเขาศก จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ว่าท่ีร้อยตรีศรัฐ สิมศิร ิ

300,000  • 

13. การเพิ่มมลูค่าอาหารในแพที่พักแรม
บริเวณในเขื่อนประเทศไทย 
กรณีศึกษา เขื่อนรัชประภา อุทยาน
แห่งชาติเขาศก จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

นางนพมาศ กลัดแก้ว 

600,000  • 

14. กลยุทธ์การเพิม่มูลค่าและคุณค่าของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์เพื่อขยายเวลาพักและการ
มาใช้บริการซ้ า นักท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ต่างชาติในประเทศไทย 

นางสาวภิสดุา แสงซื่อ 
นางนพมาศ กลัดแก้ว 

480,000  • 

รวมยอดเงิน 652,700 3,975,000 
รวมยอดเงินทั้งหมด 4,627,700 
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ผลด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหล่งทุน 

จ าแนกดังนี ้
- แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 652,700 บาท 
- แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 3,975,000 บาท 

โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 84.5 คน คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเท่ากับ 54,765.68 บาท  มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 ซึ่ง
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

20,000 บาท/คน 54,765.68 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

รทบ.2.2.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานการรับทุนงานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558 

จุดเด่น 
1. การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย งานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ในโรงเรียนมีจ านวนเพ่ิม

มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
2. การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสร้างสรรค์โครงร่างงานวิจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ใน

เรื่องของการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนผลงานวิจัยของอาจารย์
ได้รับการพิจารณาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสาร )ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการพิจารณา
ตีพิมพ์)  

จุดที่ควรพัฒนา 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทั้ง

หน่วยงานภายนอกและภายในเพ่ือการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจากหน่วยงานภายนอกท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ  

ผู้ก ากับ 
 อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
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ผู้จัดเก็บข้อมูล  
1. อาจารย์พิมพ์เนตร  มากทรัพย์ 
2. อาจารย์สุชาดา  อภิรัตน์ 
3. นางสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ 
 

ผู้เขียนผลด าเนินการ  
  ดร.ไพริน  เวชธัญญะกุล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5  เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค 2  
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  
         1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย X 
100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1   เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

รายการข้อมูล 
ค่า

น้ าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 1* 2* 3* 

1. จ านวนผลงานทางวิชาการ      
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   2 0.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก .พ .อ .หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   1 0.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   2 1.2 

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ  ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0.80   1 0.8 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม   ประกาศ ก.พ.อ .หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   3 
 
 
 
4 
 
1 
 
 
4 

3 
 
 
 
4 
 
1 
 
 
4 

2. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการ    18 14.8 
3. จ านวนผลงานสร้างสรรค์      
งานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์online 

0.20     

งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 0.40     
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รายการข้อมูล 
ค่า

น้ าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 1* 2* 3* 

งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.60     
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80     
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00     

4. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์      
 

รายการข้อมูล 
จ านวน 

ผลรวม 
1* 2* 3* 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า   85.5 85.5 
1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง   84.5 84.5 
1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   1 1 
2. จ านวนนักวจิัยประจ า (ถ้ามี)   - - 
2.1 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบตังิานจริง   - - 
2.2 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   - - 
3. รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด    85.5 85.5 
4. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์   14.8 14.8 
5. ค่าร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์   17.30 17.30 
6. ค่าคะแนนที่ได้   4.33 4.33 

1*=  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2*=  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3* = กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ผลด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีผลงานวิชาการท้ังสิ้น 18 เรื่อง ได้แก่ 
  - ผลงานทางวิชาการ      จ านวน 14 เรื่อง 
                    - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  จ านวน 4 เรื่อง 
 โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 85.5 คน คิดเป็นค่าร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ เท่ากับ ร้อยละ 17.30 มีค่าคะแนน 4.33 ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 5 17.30% 4.33 คะแนน บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 
ตารางงานวิจัยที่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ 

ผลงาน ค่า
น้ าหนัก 

ฐานข้อมูล
งานวิจัย 

ธนะวิทย์ เพียรดี และมาฆฤกษ์ ชูช่วย. )2559). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของท่ี
พักแรกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กรณีศึกษา โรงแรมขวัญมอ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ; 23 
มิถุนายน 2559; อาคารคณะบริหารธุรกิจ. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

0.2 - 

ธนะวิทย์ เพียรดี. (2559). แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 ; 7-8 กรกฎาคม 2559; สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช.: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

0.2 - 

Kulsetthanchalee, C. (2016). Effect of banana leaf fiber on mechanical 
properties of PP/HDPE filament. PACCON (Pure and Applied Chemistry 
International Conference) ; 2016 Feb 9-11, Bitec, Bangkok. 

0.4 - 

วรรณพรรธน์  ริมผดี. )2559). ปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ปริทรรศน์ปีที่2 ฉบับที่3 กันยายน-
ธันวาคม 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 

0.6 2 

มานะ เอ่ียมบัว. )2559). การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 )มกราคม – เมษายน 2559). 

0.6 2 

ฐิตินันท์ วารีวนิช. )2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ
สายการบินราคาประหยัดในมุมมองของผู้ใช้บริการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมาชูปถัมภ์, ปีที่ 10 ฉบับที1่ 
)มกราคม – เมษายน 2559). 

0.8 1 

พนารัตน์ ศรีแสง. )2015). A Forecasting Tool for Predicting Australia’s 
Domestic Airline Passenger Demand Using a Genetic Algorithm. Journal of 
Aerospace Technology Management. 

1.00 1 

พนารัตน์ ศรีแสง. )2015). An adaptive neuro-fuzzy inference system for 
forecasting Australia’s domestic low cost carrier passenger demand. 
Journal of Int. J. of Sustainable Aviation 2015 Vol.1, No.4, pp.348-374. 

1.00 1 

พนารัตน์ ศรีแสง. )2016). Forecasting Australia’s domestic low cost carrier 
passenger demand using a genetic algorithm approach. Journal of Aviation 
Print ISSN : 1648-7788 Online ISSN : 1822-4180 

1.00 1 

พิมพ์รวี ทหารแกล้ว. )2559). จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

1.00 1 
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พิมพ์รวี ทหารแกล้ว. )2559). จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

1.00 - 

ไพริน เวชธัญญะกุล. )2559). การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิค
ไซท์.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

1.00 - 

นภาพร จันทร์ฉาย. )2559). การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิค
ไซท์.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

1.00 - 

มานะ  เอ่ียมบัว. )2559). การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

1.00 - 

สาระ  มีผลกิจ. )2559). ราชส านักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. ส านักพิมพ์มิวเซียมเพลส จ ากัด. 1.00 - 
 
รายการหลักฐาน 
รายชื่อผลงานย่ืนจดทะเบียนสทิธิบัตร/อนุสิทธิบตัร 
ชื่อผลงาน ค่าน้ าหนัก 
มานะ  เอี่ยมบัว. )2559). กระถางต้นไม้, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประเทศไทย 1402001147. 1.00 
มานะ  เอี่ยมบัว. )2559). กระถางต้นไม้, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประเทศไทย 1402001148. 1.00 
มานะ  เอี่ยมบัว. )2559). กระถางต้นไม้, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประเทศไทย 1402001149. 1.00 
มานะ  เอี่ยมบัว. )2559). กระถางต้นไม้, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ประเทศไทย 1402001150. 1.00 
 
จุดเด่น 
  ผลลัพธ์ส าหรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในปีการศึกษานี้มีจ านวนทั้งหมด 18 
เรื่อง โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  
จ านวน 3 เรื่อง รองลงมาเป็นผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร จ านวน 4 ผลงาน และตามมาด้วยบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จ านวน 31เรื่อง 
และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 จ านวน 2 เรื่อง และล าดับสุดท้ายคือ บทความวิชาการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับ
นานาชาติ เป็นจ านวน 1 เรื่อง  
 นอกจากนั้นในปีการศึกษาต่อไปยังมีผลลัพธ์ที่จะเกิดจากผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานวิจัย
และต าราทีร่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซ่ึงเป็นไปตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสนับสนุนของ Researcher 
Club ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการจากงานวิจัยที่ก าลังแล้วเสร็จในปีการศึกษานี้ โดยผลงานวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ปรากฏใน
ฐานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น Proceeding, TCI และต ารา มีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการด าเนินงานจากการ
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สนับสนุนของ Researcher Club เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ส าหรับผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ผู้ก ากับ 

           อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย  
  
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

1. อาจารย์นพมาศ  กลัดแกล้ว 
2. นางสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ 
 

ผู้เขียนผลด าเนินการ  
         ดร. เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ  
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการบริการ
วิ ช า ก า ร ป ร ะ จ า ปี ที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม
ต้องการของสังคมและ
ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้  วั ด
ความส าเร็จ ในระดับ
แ ผ น แ ล ะ โค ร ง ก า ร
บริการวิชาการแก่สังคม
และ เสน อก รรม การ
ป ร ะ จ า ค ณ ะ  เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ 

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์กมล
กนก เกียรติศักดิ์ชัย ได้ปรับการโครงสร้างการท างานโดยแบ่ง
การท างานตามเกณฑ์การประเมิน โดยแบ่งฝ่ายคณะกรรมการ
ด าเนินงานออกด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านบริการวิชาการที่
คณบดีฯ ได้มอบหมายให้ด าเนินงานควบคู่กับฝ่ายการตลาด
และสื่อสารองค์กรเนื่องจากเห็นว่าเป็นงานที่มีความสอดคล้อง
กันในหลายด้านจึง ได้มอบนโยบายให้ทั้งฝ่ายมีการบูรณาการ
งาน โดยส าห รับ ฝ่ ายบ ริการวิช าการให้ท าหน้ าที่ เป็ น
ผู้ด าเนินการวางแผนงานและก าหนดนโยบายด้านงานบริการ
วิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการโดยจะต้องมี
การด าเนินงานแบบบูรณาการงานตามนโยบายของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจะต้องค านึงถึงการใช้ความเข้มแข็ง
ของหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และการ
ท าแผนบริการวิชาการจะต้องส่งแผนบริการวิชาการให้
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
รับทราบก่อนทุกคร้ัง 
- คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการมีการจัดประชุมเพื่อ
ก าหนดแผนงานในกรอบงานด้านบริการวิชาการโดยในปี
การศึกษา 2558 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้วางแผน
และด าเนินการ 3 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านแย้ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. โครงการมนต์เมืองฝัน สุพรรณบุรี 3D เป็นโครงการที่ได้รับ
การขอความร่วมมือกับจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับมูลนิธิพระ
บรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ )ไทย-เฉพาะ

รทบ.3.1.1.1 
รายงานการประชุม
คณาจารย์ประจ า
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ครั้งที่ 
1/2559 
รทบ.3.1.1.2 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะฝา่ย
ท างานแต่ละฝา่ย 
รทบ.3.1.1.3 
รายงานการประชุม
ฝ่ายบริการวชิาการ 
คร้ังที่ 1/2559 
รทบ.3.1.1.4 บันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการกับจังหวัด
ชัยนาท 
รทบ.3.1.1.5
จดหมายเชิญจาก
หน่วยงานรัฐ 
รทบ.3.1.1.6 เล่ม
สรุปผลการ
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พื้นที่) จังหวัดชัยนาท เป็นโครงการที่ได้รับการขอความร่วมมือ
จากการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท 
 
โครงการบริการวิชาการทั้ง 3 โครงการ มีวัตถุประสงค์หลักใน
การท างาน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการ
เรียนรู้  พัฒนา และน าองค์ความรู้ไปใช้ เพื่ อให้เกิดความ
เข้มแข็งที่ยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
คือ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสูงกว่าร้อยละ 80 หรือ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป และในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์เฉพาะ )ไทย-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดชัยนาท เข้าร่วม
โครงการจะต้องอบรมและผ่านเกณฑ์ 45 คนขึ้นไป หรือคิด
เป็น ร้อยละ 75 ขึ้นไป  
  -  โครงการบริการวิชาการจัดท าโครงการโดยจะต้องค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายหลักๆ ดังต่อไปนี้ คือ 1. นักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 2. คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3. นักเรียน 
อาจารย์ ผู้ปกครอง 4. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง 
- โครงการบริการวิชาการทั้ง 3 โครงการจะด าเนินโครงการ
ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการระยะการด าเนินงานตามแผน
โครงการเริ่มตั้งแต่ 27 มกราคม 2559 ถึง 21 สิงหาคม 2559 
โดยโครงการจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากคณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการสรุปผลการด าเนินโครงการ และส่งผลสรุป
โครงการให้คณะกรรมการโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินงานกิจกรรม
มนต์เมืองฝัน 
สุพรรณบุรี 3D  
รทบ.3.1.1.7 เล่ม
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
สวนดุสติวิทยาเขต
สุพรรณบุรีบริการ
วิชาการ 

 2 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน มีการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก ก า ร
บริการวิชาการ เพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
โดยมีการค านึงถึงแผนใช้ประโยชน์ของแผนของ 3 กลุ่มเป้าหมาย
หลัก  ๆคือ 
  -  นักศึกษา โดยการด าเนินโครงการต่างๆ จะน าไปปรับใช้ใน
ลักษณะของการสร้างทักษะให้นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
งานด้านที่ตนเองเรียน 
  -  อาจารย์ โดยอาจารย์สามารถน าประสบการณ์ในการด าเนิน
โครงการมาปรับใช้ในด้านการเรียนการสอน โดยอาจจะสอดแทรก
กรณีศึกษาเข้าไปในบทเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากอาจารย์ หรืออาจารย์สามารถท างานวิจัยได้ 
เนื่องจากการท างานอาจจะเห็นสิ่งที่ควรพัฒนาหรือต่อยอดองค์

รทบ.3.1.2.1 รายงาน
การประชุมฝ่าย
บริการวชิาการ ครั้งที ่
2/2559 
รทบ.3.1.2..2 เล่ม
สรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม
มนต์เมืองฝัน 
สุพรรณบุรี 3D 
รทบ.3.1.2.3 เล่ม
สรุปผลการ
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ความรู้จากการด าเนินโครงการ 
  -  ชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้ 
การด าเนินแผนการบริการวิชาการของแต่ละโครงการ คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการวิชาการได้มีการประชุมและสรุปถึงแผนการน าไปใช้ของ
แต่ละโครงการดังนี้  
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านแย้ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีแผนน าไปใช้คือ น าความรู้และประสบการณ์ 
น าไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป หรือจะน าไปต่อยอด
พัฒนาหลักสูตรในปี 2560 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางหลักสูตรการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงพิจารณาถึงความ
เหมาะสม 
2. โครงการมนต์เมืองฝัน สุพรรณบุรี 3D เนื่องจากโครงการนี้
ทางหลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงเป็น
ฝ่ายจัดงานในส่วนของ Exhibition ให้กับโครงการดังนั้น
แผนการน าไปใช้ของโครงการนี้ คือ เสริมสร้างทักษะให้กับ
นักศึกษาในการท างานด้านจัด Exhibition และโครงการนี้ยัง
สามารถช่วยให้ชุมชนได้แสดงถึงจุดเด่นของตนเอง เพื่อสร้าง
โอกาสด้านการท่องเที่ยว 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ )ไทย-เฉพาะ
พื้นที่ ) จังหวัดชัยนาท แผนการใช้ประโยชน์ในโครงการนี้
สามารถใช้ได้ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. อาจารย์สามารถน า
ความรู้การด าเนินโครงการนี้ไปต่อยอดการเรียนการสอนโดย
สามารถน าไปสอดแทรกในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ได้ และ 2.
ชุมชนสามารถมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของพื้นที่ตัวเอง 
และสามารถน าเสนอจุดเด่นของจังหวัดให้กับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และที่ส าคัญผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นไกด์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ด าเนินงานโครงการ
สวนดุสติวิทยาเขต
สุพรรณบุรีบริการ
วิชาการ 
รทบ.3.1.2.4 รายงาน
สรุปผลโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์เฉพาะ  
)ไทย-เฉพาะพื้นที)่ 
รทบ.3.1.2.5 มคอ.3. 
และมคอ. 5 
รายวิชา หลักการ
มัคคุเทศก์ 
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 3 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า  
 
 
 
 

โดยภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีความตระหนักและต้องการสนับสนุนใน
การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่สังคม ดังนั้น โครงการสร้างความ
เข็มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านแย้ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเป็นกิจกรรม
ที่ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้ แต่เป็นโครงการที่ท ามาเพื่อให้มีความพร้อม
ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ บุคลิกภาพ 
และด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยว โดยโครงการดังกล่าวทาง
หลักสูตรไม่เก็บค่าด าเนินโครงการกับผู้เข้าร่วมโครงการ  

รทบ.3.1.3.1 เล่ม
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
สวนดุสติวิทยาเขต
สุพรรณบุรีบริการ
วิชาการ 
 

 4 ประเมิ นความส า เร็จ
ตามตั วบ่ งชี้ ของแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 แ ล ะ น า เ ส น อ
กรรมการ ประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา  

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้ด าเนินการประเมิน
โครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการ โดยน าผล
ของการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอจากผู้เข้าร่วม
โครงการของโครงการต่อไปนี้ 
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านแย้ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 20 คน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดงานและจัดกิจกรรมสูงสุดถึงร้อยละ 88 และความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ร่วมงาน สูงสุดที่ร้อยละ 93.24 จาก
นักศึกษาทั้งหมด 20 คน 
2. โครงการมนต์เมืองฝัน สุพรรณบุรี 3D มีผู้ เข้าร่วมงาน
ทั้งหมด 500 คน โดยมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของ
โครงการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.63 โดยที่ค่าเฉลี่ยทุก
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 ทุกกิจกรรม 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ )ไทย-เฉพาะ
พื้นที่ ) จังหวัดชัยนาท มีผู้ เข้าร่วมโครงการซึ่งทั้งหมดเป็น
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจ านวน 62 คน มีความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรมร้อยละ 83 และผ่านเกณฑ์การอบรม 50 คน 
จากข้อมูลข้างต้นคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการเห็นว่า
โครงการด้านบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ผ่านเกณฑ์ชี้วัดตามแผน ดังนั้นจึงสรุปรายงาน
ประชุม และน าส่งเล่มสรุปโครงการให้คณะกรรมการประจ า
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการรับทราบและพิจารณา
ต่อไปหลังจากคณะกรรมการประจ าโรงเรียนรับทราบและ
พิจารณาผลเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการได้ด าเนินการประชุมประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 ว่ามี
สิ่งใดที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานตั้งแต่กระบวนการส ารวจความต้องการของ

รทบ.3.1.4.1 
รายงานการประชุม
ฝ่ายบริการวชิาการ 
คร้ังที่ 3/2559 
รทบ.3.1.4.2 
รายงานการประชุม
ฝ่ายบริการวชิาการ 
คร้ังที่ 5/2559 
รทบ.3.1.4.3 เล่ม
สรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม
มนต์เมืองฝัน 
สุพรรณบุรี 3D 
รทบ.3.1.4.4 เล่ม
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
สวนดุสติวิทยาเขต
สุพรรณบุรีบริการ
วิชาการ 
รทบ.3.1.4.5 รายงาน
สรุปผลโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์เฉพาะ  
)ไทย-เฉพาะพื้นที)่ 
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สังคมตลอดจนกระบวนการวางแผน และจากในที่ประชุมฝ่าย
บริการวิชาการได้สรุปว่าการด าเนินโครงการบริการวิชาการ
นั้นควรให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมและฝ่ายบริการวิชาการควร
ประสานกับฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท าแผนการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เพื่อเป็นการ
สร้างการรับรู้ให้กับสังคมรับทราบถึงจุดแข็งของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการต่อไป  

 5 น าผลการประเมินตาม
ข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
ห รื อ พั ฒ น า ก า ร
ให้บริการวิชาการสังคม  

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้น าผลการประเมินโครงการมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อ
พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้มีประสิทธิภาพและ
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและสังคม โดยในที่
ประชุมได้ข้อสรุปจากกิจกรรมโครงการทั้งหมดของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ สามารถแสดงศักยภาพได้ เป็นอย่างดี 
เพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ทางโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการจะส่งกิจกรรมให้หลักสูตรทั้ง 5 ได้ท างานร่วมกันโดย
จะต้องมีส่วนร่วมถึงระดับการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
บริการ เข้าร่วมแสดงศักยภาพในส่วนอ่ืนๆ เพื่อเปิดโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์ความเข้มแข็งถึงความเชี่ยวชาญของหลักสูตรทุก
หลักสูตรภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
2. เพื่ อเป็นการพัฒนาคณาจารย์และหน่ วยงานต่ างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ทางโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะจัดโครงการ
บริการวิชาการให้กับโรงแรมดุสิตเพลส เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้าน
วิชาการและเจ้าหน้าที่  พนักงานของโรงแรมดุสิตเพลสให้สามารถ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ พร้อมทั้งพัฒนาพนักงานโรงแรมฯ ใน
ด้านอ่ืน  ๆเช่น  
การพัฒนาทักษะทางด้านงานอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ ทักษะด้าน
การสื่อสาร ทักษะการด าเนินงานด้านจัดกิจกรรม )EVENT) ทักษะด้าน
จัดการงานโรงแรม เป็นต้น  สามารถตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้
ของลูกค้าได้หลากหลายและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
3. ที่ประชุมในฝ่ายบริการวิชาการได้พิจารณาและเห็นโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถและเปิดโอกาสให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการสามารถประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญของโรงเรียนฯ ได้นั้น 
จะต้องให้ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรของโรงเรียนฯ ไปช่วย
ก าหนดแผนประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม

รทบ.3.1.5.1 
รายงานการประชุม
ฝ่ายบริการวชิาการ 
คร้ังที่ 4/2559 
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กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มากขึ้น 
4. การจัดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงสภาพภูมิอากาศที่ร้อน อาจจะต้อง
จัดกิจกรรมในห้องแอร์หรือในที่ใต้อาคารเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน 
5. คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการจะจัดประชุมเพื่อพัฒนาเนื้อหา
ของหลักสูตรการอบรมให้ทันสมัย และน ามาจัดท าแผนงานการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งจะวางแผนจัดโครงการไม่ให้กระทบกับ
ตารางสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากร เพื่อให้
รูปแบบการอบรมเป็นไปตามข้อเสนอแนะ จากการจัดโครงการครั้งที่
ผ่านมา และจะหารือร่วมกันในแนวทางเกี่ยวกับการบูรณาการกับ
งานวิจัย ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559 
โดยมีการน าร่องใน รายวิชา คือ รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์  

 6 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบนั  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้
ทางด้านงานบริการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการจึงได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตให้ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้น าเสนอและท างานในด้านต่าง ๆ และ
สนับสนุนให้บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุก
หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ เข้าร่วม
โครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนการท่องเที่ ยวและการบริการได้มอบหมายให้
นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วม
สาธิตศิลปะการพับผ้าบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตกอย่างไทย 
ได้ร่วมรับเสด็จและอ านวยความสะดวกถวายพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดการ
ด าเนินโครงการ 

รทบ.3.1.6.1 เล่มการ
ประชุมสรปุโครงการ
สวนดุสิต “ครัวของ
แผ่นดนิ” 
รทบ.3.1.6.2 
รายงานการประชุม
การเตรียมความ
พร้อมการ
ด าเนินงานและ
เชื่อมโยงงาน
โครงการสวนดสุิต 
“ครัวของแผ่นดิน” 
คร้ังที่ 4/2559 
รทบ.3.1.6.3 
บันทึกขอความ
อนุเคราะห์นักศึกษา
เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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จุดเด่น 
 1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการบูรณาการกับหลายหน่วยงานจึงท าให้โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการสามารถเพ่ิมพูนความสามารถจากการแลกเปลี่ยนประสบการการท างานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถเป็นการสร้างเครือข่ายการท างานซึ่งส่งผลให้เกิดการท างานได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพในอนาคต 
 2. เนื่องจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็น 1 ใน 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงท าให้
ภาพลักษณ์ทางด้านความเชี่ยวชาญของโรงเรียนฯ มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อกันในสังคม 
 3. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการท่ีเพียงพอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 2. จะต้องมีการจัดการดูแลผู้เข้าร่วมงานและเตรียมข้อมูลให้กับผู้ดูแลให้มีข้อมูลที่เพียงพอ 
 3. สถานที่จัดงานแบบ Outdoor อากาศค่อนข้างร้อนจัด ควรจะต้องค านึงถึงสถานที่จัดงานให้อยู่ในร่มหรือ
ในห้องที่ติดแอร์ 
 
ผู้ก ากับ 
 1. อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
 1. อาจารย์ธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี   
 2. อาจารย์พิมพ์เนตร  มากทรัพย์ 
 3. อาจารย์รุ่งรวี  คล้ายสุวรรณ   
 4. อาจารย์เอกชัย  จากศรีพรหม 
 5. นายกฤตพจน์  เจริญสุข    
 6. นายพิสิฏฐ์พล  อินทวิรัตน์ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
 1. อาจารย์ธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี    
 2. อาจารย์พิมพ์เนตร  มากทรัพย์ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 ก า ห น ด
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ใน
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม  

- คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบิรการ มีการประชุมคณาจารย์
ประจ าโรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางในการจัดโครงการ
กิจกรรมบริการวิชาการ ว่าในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีนโยบายทีจ่ะ
น าความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชามาจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกเห็น
ศักยภาพของโรงเรียน  
– มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จาก
บุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจ านวน 7 คน  โดยมี
หน้าที่ดังนี้ 

1) เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2) จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 

3) ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4) ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6) เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน

รทบ.4.1.1.1 
รายงานการ
ประชุมคณาจารย์
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ คร้ังที่ 
1/2559 เม่ือวันที่ 
27 มกราคม 
2559 
รทบ.4.1.1.2 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่าย
ต่างๆ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ที่ 
790/2559 สั่ง ณ 
วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559 
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ศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

 2 จั ดท าแผน ด้ าน
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒ น ธรรม 
และก าหน ดตั ว
บ่ ง ชี้ วั ด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แ ผ น  ร ว ม ทั้ ง
จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ
เพื่ อ ให้ ส าม ารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผน  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยในปี 2558 มีวัตถุประสงค์ของแผน 1.เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและนักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้สืบสาน
วัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
2. เพื่อน าความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ไปสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการสืบสานวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย 
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ตั้งไว้ใน
แผนปฏิบัติการสามารถด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดและด าเนินโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปี 2558 มีทั้งหมด 3 โครงการ 

1) โครงการ EVEX สร้างเรือประดับไฟฟ้า สืบสาน
วัฒนธรรมไทย )งบประมาณ 100,000 บาท งบนอก 500,000 
บาท รวมทั้งสิ้น 600,000บาท) เป็นการสืบสานประเพณีลอย
กระทง มีกิจกรรมการประกวดเรือประดับไฟฟ้า จัดโดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับ
กิจกรรมหรือโครงการ 2. เพื่ อ ให้นั กศึกษ าได้มี โอกาส
ปฏิบัติงานจริงทางด้านการออกแบบโดยเน้นการท างานเป็น
ทีมทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก  3. เพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์และตกแต่งเรือประดับไฟฟ้า
มหกรรมลอยกระทงปี 2558 แล่นในแม่น้ าเจ้าพระยา ให้เป็น
ที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างชาติ  

2) โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ คร้ังที่ 5 โดยพระบรม

รทบ.4.1.2.1 
แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
รทบ.4.1.2.2 
แผนปฏบิัติ
ราชการ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.4.1.2.3 สรุป
โครงการ EVEX
สร้างเรือประดับ
ไฟฟ้าสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
รทบ.4.1.2.4  
สรุปโครงการวาปี
บุษบากรวิชาการ 
คร้ังที่ 5 โดยพระ
บรมราชานุญาต 
รทบ.4.1.2.5 สรุป
โครงการสวนดสุิต 
ครัวของแผ่นดิน 
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ราชานุญาต งบประมาณ 5,000 บาท เป็นโครงการที่เป็น
สนามทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เป็นการสร้างคุณลักษณะของการเป็นวิชาการให้กับ
บุคลากรในเครือข่ายทางวิชาการในการแสวงหาความร่วมมือ
ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคต   

3) โครงการสวนดุสิตครัวของแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการ
บูรณาการตามนโยบายในระดับสถานบันเพื่อท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติ และบูรณาการความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นอัตลักษณ์ และด้านอ่ืน ใช้
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย )งบแผ่นดินในการด าเนินงาน)  

 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

 3 ก ากับ ติดตามให้มี
ก ารด า เนิ น งาน
ตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการมอบหมายให้ทางผู้รับผิดชอบ/หลักสูตรที่
รับผิดชอบโครงการต่างๆ ให้มีการก าก ับ ติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  
1. โครงการ EVEX สร้างเรือประดับไฟฟ้า สืบสานวัฒนธรรมไทย 
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงมีการจัดประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า 
2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 5 โดยพระบรมราชานุญาต 
รับผิดชอบโดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและ โครงการสวนดุสิตครัวของ
แผ่นดิน ซึ่งโรงเรียนการท่องเที่ยวรับผิดชอบโดยทุกหลักสูตรมีส่วน
รับผิดชอบในภาพรวม มีการด าเนินงานเช่นเดียวกัน คือ ประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงาน และตัวแทนจากทั้ง 3 โครงการ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรง
รียน จะมีการรายงานในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรับทราบการ
ด าเนินงาน ต่อไป 

รทบ.4.1.3.1 
รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
โครงการโครงการ 
EVEX สร้างเรือ
ประดับไฟฟ้า สืบ
สานวฒันธรรม
ไทย สาขาวชิา
ออกแบบ
นิทรรศการและ
การจัดแสดง คร้ัง
ที่ 4-6/2558 
รทบ.4.1.3.2 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการสวนดสุิต 
ครัวของแผ่นดิน 
รทบ.4.1.3.3 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 97 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ครั้งที่ 
1/2559 เม่ือวันที่ 
5 เมษายน 2559 
และรายงานการ
ประจ า
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ครั้งที่ 
2/2559 เม่ือวันที่ 
4 กรกฎาคม 
2559 

 4 ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แ ผ น ด้ า น ท า นุ
บ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการ มีการประเมินความส าเร็จของแผน ซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์คือ สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ทั้ง 3 
โครงการ และในแต่ละกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย คือ ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วทุกโครงการ คิดเป็น    ร้อยละ 100 นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดด าเนินโครงการทุกโครงการ โดยแต่ละโครงการมีผลประเมิน ดังนี้ 
1. โครงการ EVEX สร้างเรือประดับไฟฟ้า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.56 
2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ คร้ังที่ 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.53 
3. โครงการสวนดุสิตครัวของแผ่นดิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้
ค่าเฉลี่ย 3.74 

รทบ.4.1.4.1 
รายงานการ
ประชุมสรปุผล
การด าเนินงาน
ฝ่ายท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 5 น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ  มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมทั้ง  3  โครงการไปปรับปรุงแผน 
และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ได้แก่
ประสบการณ์ที่ได้รับในการจัดแต่ละโครงการ ทั้งกระบวนการท างาน และความ
พึงพอใจในกิจกรรม แหล่งงบประมาณ หรือแนวทางในการของบประมาณ

รทบ.4.1.5.1 
รายงานการ
ประชุมสรปุผล
การด าเนินงาน
ฝ่ายท านบุ ารุง
ศิลปะและ



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 98 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เนื่องจากหัวข้อหรือนโยบายส าหรับการจัดโครงการในปีต่อไป วัฒนธรรม 

 6 เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการ
ด้ า น ท านุ บ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน  

โครงการ EVEX สร้างเรือประดับไฟฟ้า สืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันลอย
กระทง ได้ท าการเผยแพร่ผลงานโดยการจัดโชว์เรือประดับไฟฟ้าโดยใช้ชื่อเรือ
ว่า เรืออัศจรรย์ประเพณี สายนทีแห่งชีวิต ได้แรงบันดาลใจมาจากประเพณี
ไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ า ศาสนา และ ความเชื่อ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
วิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน โดยน าเอาประเพณีทั้ง 4 ภาค ประกอบไปด้วย 
ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง สงกรานต์ แห่บุญบั้งไฟ และ ประเพณีชักพระ 
ตลอดล าน้ าเจ้าพระยาในระหว่างระหว่างวันที่ 13 – 26 พฤศจิกายน 
2558 ถ่ายทอดสดวันลอยกระทง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นผล 
ให้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ คร้ังที่ 5 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ 
“มาเที่ยวปราสาทกันเถอะ” พระราชวังในประเทศไทย และ จีน ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางความเจริญและศิลปวิทยาการในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็น
การปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและแท้จริงให้กับบุคคลทั่วไป 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ถ่ายทอดผ่านช่อง 
SDIB ช่อง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
โครงการสวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน โดยกราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิด
งานสวนดุสิตครัวของแผ่นดิน ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วันที่  8 กรกฎาคม 2559 มีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทาง
หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับ และ เทปบันทึกโทรทัศน์ ช่วงข่าว
พระราชส านักทุกสถานี และสื่อออนไลน์ 

รทบ.4.1.6.1 
รายงานสรุป
โครงการ EVEX 
สร้างเรือประดับ
ไฟฟ้า สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
รทบ.4.1.6.2 เล่ม
สรุปโครงการ
โครงการวาปี
บุษบากรวิชาการ
คร้ังที่ 5 
รทบ.4.1.6.3 เล่ม
สรุปโครงการสวน
ดุสิต ครัวของ
แผ่นดิน 

 7 ก าหนดหรือสร้าง
ม าต รฐ าน ด้ า น
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมซึ่งเป็น
ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติ  

  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 99 
 

จุดเด่น 
  โครงการ EVEX สร้างเรือประดับไฟฟ้า สืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นโครงการต่อเนื่องมาตลอด 5 ปีซึ่งเป็น
งานระดับชาติ 
ผู้ก ากับ 
        อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
1. อาจารย์มานะ  เอ่ียมบัว 

 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  

1. อาจารย์มานะ  เอ่ียมบัว 
2. อาจารย์เอกชัย  จากศรีพรหม 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ 
แล ะสอดค ล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์  ของคณะ 
ส ถ า บั น  ร ว ม ทั้ ง
สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม
ส ถ า บั น แ ล ะ
เอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผล
ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้  แ ล ะ
เป้าหมายของแผนกล
ยุ ท ธ์ แ ล ะ เ ส น อ
ผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดย
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีกระบวนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี  อย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ 
)ระบบ) ดังนี้ 
- ขั้ น ต อน ที่  1 ก ารรวบ รวม ข้ อ มู ล เพื่ อ ก า รวิ เค ราะ ห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน และ SWOT 
- ขั้นตอนที่  2 การก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีการมองภาพอนาคต ก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
- ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
- ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดเป้าประสงค์ 
- ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ 
- ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดตัวชี้วัด 
- ขั้นตอนที่ 7 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแผนปฏิบัติ
งานด้ านการเงิน  ซึ่ งท างโรงเรียน จะได้ รับ จั ดสรรจาก
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนน ามาแบ่งส่วนให้หลักสูตร และ
ส านักงานในการด าเนินงาน มุ่งเน้นกิจกรรมตามพันธกิจ เช่น
การผลิต/พัฒนาบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการน าแผนการเงิน )แผนปฏิบัติการ) เสนอ
และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 โดยทางมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อชี้แจงการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
- ขั้นตอนที่ 8 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โดยสื่อสาร
และท าความเข้าใจกับคณาจารย์ของโรงเรียนฯ เพื่อทราบแนว
ทางการจัดกิจกรรม/ด าเนินการต่างๆ ระหว่างปีการศึกษา 
- ขั้นตอนที่ 9 การติดตามประเมินผล โดยทางโรงเรียนรายงาน

รทบ.5.1.1.1 แผน
กลยุทธ์ 4 
ปี )พ.ศ.2557-
2560) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
รทบ.5.1.1.2 แผน
กลยุทธ์โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ (พ.ศ. 2557 
– 2560) 
รทบ.5.1.1.3 
แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
(ปีการศึกษา 2558) 
รทบ.5.1.1.4 การ
น าเสนอแผนปฏบิัติ
งานประจ าปี
งบประมาณ 2559 
ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
รทบ. 5.1.1.5 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
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การด าเนินงาน /การจัดกิจกรรม การใช้งบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และเพื่อท าให้มั่นใจ
ว่า โรงเรียนจะด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- ขั้นตอนที่ 10 การทบทวนแผนกลยุทธ์ เมื่อมีการด าเนินงาน
มาได้ระยะหนึ่ง คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ จะมีการทบทวนผลการด าเนินงาน โดยสามารถ
ปรับ และเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อให้เหมาะกับการด าเนินงานของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการต่อไป  
)ตั วอย่างเช่น  ในปี งบประมาณ  2558 นั้ น  โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้มีการปรับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ที่โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ จาก 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ 2. ร้อยละของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการที่
ได้รับการยอมรับ/ชื่นชมจากองค์กรภายนอก และ 3. ร้อยละ
ของบุคลากรโรงแรมสวนดุสิตเพลสได้รับการพัฒนางานบริการ
ตามมาตรฐานอาเซียน เป็น ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตที่
ตรงสาขา ภายใน 1 ปี  ซึ่ งจะน าไปปรับ เป็นตัวชี้ วัดของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2559 หรือปีการศึกษา 2558 
ต่อไป) 
กลไกในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ คือ การแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่
หลักสูตร แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

บริการ ครั้งที่ 
1/2559 เม่ือวันที่ 5 
เมษายน 2559 และ
รายงานการประจ า
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ครั้งที่ 
2/2559 เม่ือวันที่ 4 
กรกฎาคม 2559  
 
 

 2 ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ป ร ะ ก อ บ ไป ด้ ว ย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วน 
ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนา
นั กศึ กษ า  อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการ

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินโดยใช้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และ
จัดสรรลงหลักสูตร โดยการวิเคราะห์จะมุ่งเน้นในส่วนค่าใช้จ่าย
ส าหรับพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งความคุ้มค่าจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่าทั้งที่เป็นตัวเงิน โดยใช้ข้อมูลดังนี้  
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่  ค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ 

รทบ.5.1.2.1 
รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
(ปีงบประมาณ 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 102 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เรียนการสอน อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  เ พื่ อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิท ธิผล ในการ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ
โอกาสในการแข่งขัน  

เงินเดือนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการปัน
ส่วนต่อคน ค านวณโดยมหาวิทยาลัย ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 
ค่ าตอบแทนการสอน เป็ นภ าษ าอั งกฤษ ของหลั กสู ต ร 
Hospitality Management (International Programme) 
การพัฒนาบุคลากร และค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ )ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ จัดประชุม ต่างๆ และมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายส านักงาน 
ปันส่วน ให้หลักสูตร โดยน าผลที่ ได้ รับมาวิ เคราะห์และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  
ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ ต้นทุนต่อหน่วยแยกตามหลักสูตร
ได้แก ่ 
ธุรกิจการโรงแรม ก าไร 9,643 บาท/น.ศ. 
การท่องเที่ยว ก าไร 6,843 บาท/น.ศ. 
ธุรกิจการบิน ก าไร 10,803 บาท/น.ศ. 
Hospitality Management (International Programme) 
ขาดทุน – 37,380 บาท/น.ศ. 
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ขาดทุน – 5,956 บาท/
นักศึกษา 
จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ คือ 
1. ความคุ้มค่า )ตัวเงิน ) หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม การ
ท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน ได้ก าไร  
ห ลั ก สู ต ร  Hospitality Management (International 
Programme) และ ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ขาดทุน  
แนวทางในการพัฒนาคือ การรับเด็กให้มากขึ้นในหลักสูตรที่
ขาดทุน 
2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของทุก
หลักสูตร 
3. โอกาสในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าเล่าเรียนกับ
มหาวิทยาลัยที่การเปิดสอนหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน  

2559) 
รทบ. 5.1.2.2 
รายงานการประจ า
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ครั้งที่ 
2/2559 เม่ือวันที่ 4 
กรกฎาคม 2559 
รทบ. 5.1.2.3 
ข้อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการจากการตรวจ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2558 

 3 ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่
เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร
วิ เค ราะ ห์ และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ

จากการศึกษาและวิเคราะห์         
1) ข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งหมายรวมถึงผลการด าเนินงานและ
ผลผลิตของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูล
จากสถาบันวิจัยภายในมหาวิทยาลัย สถาบันทางการวิจัย
ภายนอก เช่น วช. สกว. รวมถึงการพูดคุยกับผู้บริหารชุดเดิม  

รทบ.5.1.3.1 แผน
บริหารความเสี่ยง 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ (THM Risk 
Management 
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ปัจจัยที่ ไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ และ
ให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  

2) สภาพการณ์ปัจจุบันของระบบการด าเนินงาน ภาพลักษณ์
และการจัดล าดับของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการใน
กลุ่มสถาบันการศึกษาที่ด าเนินการเรียนการสอนในลักษณะ
คล้ายกัน  
3) ปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งอิทธิพลต่อการวางแผนการจัดการและ
การพัฒนาในอนาคตของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
แล้วนั้น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดล าดับและ
ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงออกเป็น 3 ความเสี่ยงหลัก ดังนี้ 
1) คุณภาพและความทันสมัยของการเรียนการสอนไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 
2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง 
3) นักศึกษายังขาดทักษะ 3 ด้านที่เป็นวิสัยทัศน์หลักของ
โรงเรียนฯ เพื่อผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ที่มีคุณค่าและโดดเด่น
ในสายงาน 
โดยโรงเรียนฯ ได้รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ การด าเนินการ
เพื่อควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน และน ามาประเมินผลการ
ด าเนินการ เพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อควบคุมและ
ลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค านวณจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง และความเร่งด่วนที่จ าเป็น
จะต้องบริหารจัดการลดความเสี่ยงนั้นๆ ดังนี้ 
การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

 จัดการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ  โดยการเชิญ
วิทยากรและบุคลากรในอุตสาหกรรมนั้นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้ามาให้ความรู้และฝึกทักษะแก่อาจารย์และนักศึกษา 

 การสร้างความรักในองค์กร และระบบการจัดการ
ความรู้ ให้ สามารถแข่ งขันกับหน่ วย งานภายนอกและ
สถาบันการศึกษา 

 ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ
สถาบันการศึกษาภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ 
ฝึกทักษะ และสร้างประสบการณ์ที่จ าเป็นแก่บุคลากร รวมถึง
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา การควบคุมและลดความเสี่ ยงในอนาคต  ที่

Plan) ปีการศึกษา 
2558 
รทบ.5.1.3.2 ข้อมูล
สรุปการเข้าร่วม
อบรมฯของ
คณาจารย์ในรทบ.
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
รทบ.5.1.3.3 
รายงานการประชุม
ฝ่ายฝึก
ประสบการณ์และ
ฝ่ายวิจัยฯที่ส่งเสริม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้
ในแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 
รทบ.5.1.3.4 
แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
2558 ของฝ่ายต่างๆ 
ทั้ง 8 ฝ่าย 
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ด าเนินการ ได้แก่ 

ความเสี่ยงที่ 1 
กลยุทธ์การจัดการ 
ใช้การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงโดย ส่งเสริมโครงการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ และเปิดโลกทัศน์ให้
หลากหลายและเป็นสากลยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
- ผลการด าเนินการจากเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาองค์กร 
บุ ค ล ากร  และคณ าจ ารย์  (OD/HR)  (2 ค รั้ ง /1คน /1 ปี
การศึกษา) 
กิจกรรม 
- พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการ ความรู้ที่ทันสมัย 
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เป็นผู้จัดสรรเอง ไม่จ าเป็นต้องส่งเข้า
รับการอบรมนอกสถานที่แต่เพียงอย่างเดียว 
ความเสี่ยงที่ 2 
กลยุทธ์การจัดการ 
ใช้การยอมรับเพื่อลดความเสี่ยงโดย วางแผนการพัฒนาองค์กร 
บุคลากร และคณาจารย์ (OD/HR) เพื่อส่งเสริมการด าเนินการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเป็นรายบุคคล ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 ปีการศึกษา 
ตัวชี้วัดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
คณจารย์ไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
กิจกรรม 
- อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ และได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ หรืออยู่ในช่วงของการขอก าหนดต าแน่งทางวิชาการ
ภายในโรงเรียนฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการในการ
เตรียมตัว และการด าเนินการตามขั้นตอนแก่คณจารย์ใน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยจัดกิจกรรมรายเดือน
ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร  Monthly Sharing for THM 
Competencies Enhancement )เร่ิมในปีงบประมาณ 60) 
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดตั้ง Researcher 
Clinic เป็นโครงการผลักดันผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีสถาบันวิจัย
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และพัฒนาฯ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณและการจัดการ
บางส่วน ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ได้น าโครงการนี้เข้ามาเป็นประเด็น
ส าคัญในการจัดการความรู้ (THM KM) ระดับคณะและระดับ
มหาวิท ยาลั ย  ผ่ านการป ระชุมฝ่ ายวิ จั ยฯและฝ่ ายฝึ ก
ประสบการณ์ 
ความเสี่ยงที่ 3 
กลยุทธ์การจัดการ 
ใช้การร่วมจัดการเพื่อลดความเสี่ยง โดยโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างคุณค่าแก่
อาชีพในงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่ง
จะสามารถสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับบัณฑิต
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ ทั้ งนี้ เพื่อให้
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีหลักสูตรที่โดดเด่น 
แ ล ะ ด า เนิ น ก า ร เพื่ อ เป็ น คู่ เที ย บ  ไม่ ใ ช่ คู่ แ ข่ ง ข อ ง
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
ตัวชี้วัดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
- ผลการประเมินจากผู้ประกอบการภายนอกในเรื่องการฝึก
ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย์และปรับปรุง รวมถึงรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง 
 กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในความ
ร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนฯ  เพื่อปรับ
รูปแบบการฝึกประสบการณ์  และการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ โดยย้อนกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนของ
หลั กสู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั กษ ะและท ฤษ ฎี ใน การฝึ ก
ประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งจะเพิ่มความเป็นที่รู้จักทั้งในด้าน
วิชาการ นอกเหนือจากรูปแบบและเครือข่ายในการฝึก
ประสบการณ์ที่เข้มแข็งของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ ที่มีอยู่หลังจากหมดปีการศึกษาแล้วนั้น แผนบริหาร
ความเสี่ยงจะถูกน ามาพิจารณา และค านวณการประเมินความ
เสี่ยงว่าลดลงหรือไม่ ในอัตราเท่าใด และความเสี่ยงดังกล่าว
ยังคงมีความจ าเป็นเร่งด่วนอยู่หรือไม่ โดยคณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในการประชุม
ประจ าปีการศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง กล
ยุทธ์ ตั วบ่ งชี้  และกิจกรรม ส าหรับแผนความเสี่ ยงในปี
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การศึกษา 2560 และน ามาเป็นวาระเพื่อสื่อสารในการประชุม
คณาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็น
การประชุมใหญ่ประจ าปี ส าหรับถ่ายทอดเป็นนโยบายและ
ข้อบังคับภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 4 บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิ บ าลอย่ า ง
ค ร บ ถ้ ว น ทั้ ง  10 
ประการที่อธิบายการ
ด า เนิ น ง า น อ ย่ า ง
ชัดเจน  

ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการยึดหลักธรรมาภิ
บาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของคณะให้ไปสู่
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน โดย  
หลักประสิทธิผล  
ผู้บริหารก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างเป้าหมาย แนวทางในการ
ด าเนินงานในระยะยาว และมีแผนปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกรอบ
การด าเนินงานในแต่ละปี  โดยตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
รับผิดชอบตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อให้แผนบรรลุผล  
หลักประสิทธิภาพ  
ผู้บริหารมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพื่อน าข้อสรุป ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 
หลักการตอบสนอง  
- ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ติดตามผลการ
ด าเนินงาน การจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
และเพื่อท าให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้ด าเนินการอย่างสมบูรณ์ทุก
ด้านในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาตามที่คาดหวัง  
- ด้านการเงิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัด
ประชุม เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และ
จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติงาน
ประจ าปี งบประมาณ  เพื่ อท าให้มั่ น ใจว่าโรงเรียนได้ ใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ตามที่โรงเรียนวางแผนไว้ 
หลักภาระรับผิดชอบ  
การผลิตบัณฑิตถือเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
- ตรวจประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร  
หลักความโปร่งใส 
- มีการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อมาด ารง

รทบ.5.1.4.1 แผน
กลยุทธ์โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.4.2 
แผนปฏบิัติงาน 
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 
รทบ.5.1.4.3 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.4.4 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ  ที่ 
1439/2559 สั่ง ณ 
วันที่ 5 เมษายน 
2559 
รทบ.5.1.4.5 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
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ต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ เพื่อรับทราบ ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการด าเนินงานของโรงเรียน  
-มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับผิดชอบการจัด
โครงการ และมีการรายงานการจัดสรรงบประมาณ และการใช้
งบประมาณให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกรับทราบด้วย  
-มีการจัดท ารายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
และมีการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายใน
โรงเรียน  
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ  
- ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกและอาจารย์ใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  
-การคัดเลือกตัวแทนคณะเพื่อท าหน้าที่ในสภาคณาจารย์มา
จากการเลือกตั้ง  
หลักนิติธรรมและหลักความเสมอภาค 
ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการปฏิบัติงานด้วย
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน บุคลากรทุกคนในองค์ปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเดียวกัน คือ 
- ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
-ระเบียบข้องบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ. 2553  นอกจากนี้
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันและรองรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต  

แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
รทบ.5.1.4.6 
สรุปผลการตรวจ
ประกันคุณภาพใน
ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 และ  
รทบ. 5.1.4.7 เล่ม
มคอ. 2 ทุก
หลักสูตร  
รทบ.5.1.4.8 
รายงานการควบคุม
ภายใน 
รทบ.5.1.4.9 
ข้อบังคับและ
ระเบียบ 
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 
รทบ.5.1.4.10 
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนดุสิต วา่ด้วย 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ พ .ศ.  2553 
รทบ.5.1.4.11 แผน
บริหารความเสี่ยง 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.4.12 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
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ท่องเที่ยวและการ
บริการ ครั้งที่ 
1/2559 เม่ือวันที่ 5 
เมษายน 2559 และ
รายงานการประจ า
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ครั้งที่ 
2/2559 เม่ือวันที่ 4 
กรกฎาคม 2559  

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุ คคล ทั กษะ
ของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ื น ๆ  ตามประ เด็ น
ค วาม รู้  อ ย่ า งน้ อ ย
ครอบคลุ มพั น ธกิ จ
ด้านการผลิตบัณฑิต
แ ล ะ ด้ า น ก า ร วิ จั ย 
จั ด เก็ บ อ ย่ า ง เป็ น
ระบบ โดย เผยแพ ร่
อ อ ก ม า เป็ น ล า ย
ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ รแ ล ะ
น ามาปรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนกฯ ฝ่ายวิจัย เพื่อน าองค์
ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคลากรแต่ละคน 
โครงการresearcher club อัตลักษณ์การท่องเที่ยว การท า
คลินิกวิจัย รวมถึงการสืบค้นองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ ได้แก่ 
หนังสือ เอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่ง
ภายนอกมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัยในชั้นเรียน
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และแนวปฏิบัติในการจัดท าโครงการ
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งแบบที่เป็นเอกสาร (Hard Copy) และ
เป็นฐานข้อมูลในระบบ )Soft Copy) เช่น line, website ของ
โรงเรียน เป็นต้น 

รทบ.5.1.5.1 
รายงานการประชุม 
รทบ.5.1.5.2 
บันทึกข้อความเชิญ
ประชุมหรือเข้าร่วม
อบรมต่างๆ 
รทบ.5.1.5.3 สรุป
รายงานโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
รทบ.5.1.5.4 แนว
ปฏิบัติในการจัดท า
โครงการการจัดการ
ความรู้โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ สายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 

 6 การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของ
โรงเรียนฯ 5 ปี (2559-2563) โดยมอบหมายภารกิจผ่านคณะกรรม
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล และก ากับการด าเนินงานผ่านการ
ประชุ มคณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ ที่ มี ตั วแทนของ
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล เป็นผู้รายงานที่ประชุม 

รทบ.5.1.6.1 
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวชิาการและ
สายสนับสนนุ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 109 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

รทบ.5.1.6.2 ค าสั่ง
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ที่ 
760/2559 
รทบ.5.1.6.3 
รายงานการประชุม
คณาจารย์ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ คร้ังที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2559 
รทบ.5.1.6.4 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ คร้ังที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2559 
รทบ.5.1.6.5 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเทีย่วและการ
บริการ คร้ังที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 4 
กรกฎมคม 2559 

 7 ด าเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในตาม
ระบ บ แ ล ะก ล ไก ที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การ

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานในแต่
ละองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้จะช่วยให้การด าเนินงานต่างๆ
อย่างมีระบบ )PDCA) ซึ่งปรากฏให้เห็นในแผนด าเนินการต่างๆ 
ที่ เป็นระบบ และมีกลไก คือ มีการก าหนดคณะกรรมการ
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ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ค ณ ะ
ต า ม ป ก ติ ที่
ป ระกอบด้ วย  การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณ ภาพ 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณภาพ 

ขับเคลื่อน )ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน) เพื่อท าให้
ระบบต่างๆ ด าเนินและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเมื่อจัดกิจกรรม หรือ
ด าเนินงานของโรงเรียน จะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
และประเมินความพึงพอใจ เพื่อน าผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในกิจกรรม หรือโครงการที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
น อกจากนี้  เกณ ฑ์ ป ระกั น คุณ ภ าพ การศึ กษ าภ าย ใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ได้มีการเน้นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น PDCA เป็นสิ่งที่โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการให้ความส าคัญและเน้นย้ าในการด าเนินงาน
ต่างๆ มากขึ้น  ซึ่ งโรงเรียนการท่องเที่ ยวได้ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยการปรับระบบการด าเนินการเป็นฝ่าย โดยมี
ทั้งสิ้น 8 ฝ่ายการด าเนินการ ดังนี้ 1. ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
บุคคล )OD and HR) 2. ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร 
)Marketing and Reputation) 3. ฝ่ายวิชาการ )Academic 
Department) 4. ฝ่ ายบ ริก ารวิช าการ )THM Integrated 
Projects for Communities) 5. ฝ่ายฝึกประสบการณ์ )THM 
Cooperative Field) 6. ฝ่ า ย วิ จั ย   ) Research and 
Development) 7. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา )Student Activities 
and Development) 8. ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(Arts and Cultural Preservation) 

ซึ่งทั้ง 8 ฝ่ายฯครอบคลุมองค์ประกอบเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ท าให้การด าเนินการของแต่ละฝ่ายเป็นไป
ในทางเดียวกับการประเมินคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น การท าความ
เข้าใจการประกันคุณภาพ โดยผ่านการประชุมหลักภายใน
โรงเรียนฯ และน าข้อเสนอแนะในที่ประชุม มาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณบดีได้เข้าร่วมใน
การประกันคุณภาพทุกหลักสูตร และประชุมกับประธาน
หลักสูตรเพื่อแจ้งข้อมูลและประเด็นส าคัญที่ควรปรับปรุง
ส าหรับการด าเนินการตรวจประกันคุณภาพในหลักสูตรอ่ืนๆ
ภายในโรงเรียนฯ  และสื่อสารผ่านเทคโนโลยี )Line Group 
ของโรงเรียนฯ) เพื่อให้ประเด็นการสื่อสารในการเตรียมตัวเพื่อ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ตรวจประกันของแต่ละหลักสูตรรวดเร็วขึ้น เนื่องจากแต่ละ
หลักสูตรจัดช่วงของการตรวจประกันคุณภาพไว้ใกล้กัน เพื่อ
การด าเนินการที่ เอ้ือต่อกัน จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมา
รายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้า
สัมพันธ์ ที่ได้ก ากับดูแลโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
และน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ า
โรงเรียนฯ โดยน าการปรับปรุงกระบวนการมาประยุกต์ใช้ ใน
การด าเนินงานในปีการศึกษาหน้า เช่น ระยะเวลาของการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องการประกันคุณภาพจะ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอนในช่วงเวลาที่เร็วขึ้นกว่าในปีการศึกษา
นี้  เป็ นต้น   นอกจากนี้  โรงเรียนการท่ องเที่ ยวเล็ ง เห็น
ความส าคัญของการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อน ามา
เปรียบเทียบผลการด าเนินการย้อนหลัง เพื่อให้เห็นพัฒนาการ 
และแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ชัดขึ้น โดยใช้แผนของฝ่ายต่างๆ เป็น
กลไกในการไปถึงผลลัพธ์ที่วางไว้ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 

 

 
จุดเด่น 
  1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
โดยแบ่งเป็นฝ่ายด าเนินการต่างๆ ทั้ง 8 ฝ่าย โดยในแต่ละฝ่ายจะประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์จากทุกหลักสูตร
ร่วมกันเป็นกรรมการใน 1 ฝ่ายฯ 
  2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตรงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ด าเนินการให้ได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดและด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นระบบที่ขับเคลื่อนไปได้
อย่างอัติโนมัติ 
 
ผู้ก ากับ 
    อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย  
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ผู้จัดเก็บข้อมูล  
1. อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
2. อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 

  3. อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
4. นางสาวอมร  สายสังข์ 

  5. นางสาวรักษิยา  คณารักษ์ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  

1. อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
2. อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 

  3. อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
4. ดร.รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ์ 

  5. อาจารย์สุชาดา  อภิรัตน์ 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กาประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มี ระบบและกลไกใน
ก า ร ก า กั บ ก า ร
ด า เนิ น ก า รป ระ กั น
คุณ ภาพหลักสูตรให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร  

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งโรงเรียนยึดตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจหลัก ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยค านึงถึงปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลการด าเนินงาน และด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ P D C A  
        นอกจากนี้โรงเรียนฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายงานด้านต่างๆ ของ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีหน้าที่ให้
นโยบายและก ากับติดตามการด าเนินการของทุกหลักสูตร 
เพื่อให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการของ
หลักสูตรฯ และโรงเรียนฯ    
P: หลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการศึกษาเกณฑ์และตัวบ่งชี้เกณฑ์ TQA และปรับปรุง
ระบบและกลไกย่อยระดับหลักสูตรเพื่อจัดท า มคอ. 7 
D: การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเพื่อจัดท า มคอ.7 และรายงานการประกันคุณภาพฯ 
C: อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการด าเนินการตามแผนและพันธกิจ 
น ารายงานประกันคุณ ภาพเข้าพิ จารณ าในการประชุม
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อ
ตรวจสอบว่าตรงตามแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติงานของแต่
ละหลักสูตรหรือไม่ 
A: ปรับปรุงการด าเนินการตามแผนและพันธกิจใน มคอ.7 และ

รทบ.5.2.1.1 คู่มือ
การประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 
2558 
รทบ.5.2.1.2 ค าสั่ง
ที่2830/2559 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
รายงานประเมิน
ตนเองของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รทบ.5.2.1.3 ค าสั่ง 
790/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายงาน
ด้านตา่งๆ ของ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.2.1.4 
เอกสารรายงานการ
ประชุมหลักสูตร
จ านวน 5 หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 114 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

จัดส่งผลการประเมินคุณภาพเข้าระบบ CHEQA Online   เร่ืองการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสูตร 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตาม
ให้ ก รรมการป ระจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีคณะกรรมการฝ่าย
ประกันคุณภาพท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบประกันคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ติดตาม 
ก ากับ และให้ค าแนะน า โดยหลักสูตรน าไปปรับปรุงเป็นระยะ 
โดยส่งเสริมให้ทุกภารกิจด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
ภารกิจหลัก ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบการ
วิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ก าหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ และติดตามผลจากการประชุม เพื่อให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุง เช่น ระบบการวิจัย ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่แสดงผลความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน  
เป็นต้น  
โดยรายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ จากนั้นน ารายงานประกันคุณภาพฯที่
ได้ รับ พิ จ ารณ า  ป รับ ป รุ งแก้ ไขต ามข้ อ เสน อแน ะ ของ
คณะกรรมการ 

รทบ.5.2.2.1 ค าสั่ง
ที่2830/2559 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
รายงานประเมิน
ตนเองของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รทบ.5.2.2.2 
เอกสารรายงานการ
ประชุมโรงเรียน ปี
การศึกษา 2558  

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร  

1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มอบคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ให้กับทุกหลักสูตร เพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน และแจ้งให้บุคลากรทุก
ท่ านทราบถึ งการดาวน์ โหลดข้อมู ลจาก Website ของ
มหาวิทยาลัย  
2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มอบรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ให้กับทุกหลักสูตร 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2558 
3. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อน าผลการประเมิน 
เสนอกรรมการประจ าโรงเรียนเพื่อพิจารณา 

รทบ.5.2.3.1 คู่มือ
การประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 
2558 
รทบ.5.2.3.2 รายงาน
ผลการประกนั
คุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2557 
รทบ.5.2.3.3 
เอกสารรายงานการ
ประชุมโรงเรียน ปี
การศึกษา 2558 

 4 มีการประเมินคุณภาพ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตร
รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 

รทบ.5.2.4.1 
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ก า ห น ด เ ว ล า ทุ ก
หลักสูตร และรายงาน
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ใ ห้
กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา  

ดังนี้ 
- หลักสูตรธุรกิจการบิน ตรวจการประเมินคุณภาพหลักสูตร ใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
- หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม ตรวจการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
- หลักสูตรการออกแบบและการจัดนิทรรศการ  ตรวจการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
- หลักสูตร Hospitality Management ตรวจการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
- หลักสูตรการท่องเที่ยว ตรวจการประเมินคุณภาพหลักสูตร ใน
วันที่ 6 สิงหาคม 2559 
          หลังจากนั้น แต่ละหลักสูตรได้รายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ เพื่อพิจารณาก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
และพัฒนาแผนการด าเนินการและแผนปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
         โรงเรียนได้จัดประชุมกับประธานหลักสูตรเพื่อแจ้ง
ข้อเสนอแนะให้รับทราบ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรทราบถึงแนวทาง
ของการเขียนแผนปฏิบัติการและการด าเนินการโครงการในปี
การศึกษา 2559 ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

ก าหนดการตรวจ
การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 
รทบ.5.2.4.2 
มคอ.7 จ านวน 5 
หลักสูตร 
รทบ.5.2.4.3 ผล
การตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 5 
หลักสูตร 
รทบ.5.2.4.4 
รายงานการประชุม
กรรมการประจ า
โรงเรียนฯ เร่ืองการ
พิจารณาผลการ
ตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 

 5 น าผลการประเมินและ
ข้ อ เส น อ แ น ะ จ า ก
กรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณ ภาพดีขึ้ นอย่ าง
ต่อเนื่อง  

หลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในปี
การศึกษา 2557 และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
โรงเรียนฯ มาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจของหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีขึ้น และส่งผลให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานงบประมาณ 2557-2560 ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มีคุณภาพดีขึ้นเช่นกัน  
จัดการประชุมหลักสูตรเพื่อพัฒนา)ร่าง)แผนตามงบประมาณปี
พ.ศ. 2560 หรือปีการศึกษา 2559 และแผนปฏิบัติการปี
การศึกษา 2559 ของแต่ละฝ่ายการด าเนินงาน 

รทบ.5.2.5.1 มคอ.
7 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
จ านวน 5 หลักสูตร 
รทบ.5.2 .5. 2 แผน
ปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการที่เชื่อมโยง
กับแผนปฏบิัติงาน
งบประมาณ 2559 
รทบ.5.2 .5. 3 
แผนปฏบิัติงาน
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ประจ าปี 2559 ของ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 

 6 มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่  1 
การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

รทบ.5.2.6.1 
มคอ.7 ที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน
จ านวน 5 หลักสูตร 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดเด่น 
  1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการแต่งตั้งฝ่ายประกันคุณภาพ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยส่งเสริมในทุกภารกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 
  2. ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงเรียน มีการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ควรเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบัน ผู้รับบริการด้าน
การวิจัย และชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบันเข้ามาเป็นคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 
  
ผู้ก ากับ 
 อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
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ผู้จัดเก็บข้อมูล  
 1. อาจารย์วสันต์  มหากาญจนะ 

2. ดร.ศุภพิชญ์  กิตติณัฐพงศ์ 
3. อาจารย์พิมพ์เนตร  มากทรัพย์ 
4. อาจารย์สุชาดา  อภิรัตน์ 

  5. นางสาวอมร  สายสังข์ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
  1. อาจารย์ธัญชนก  บุญเจือ 
  2. ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตนเอง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลคะแนนประเมนิตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

บรรลุ
ตัวหาร ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.01 คะแนน 15.86 3.17 คะแนน  3.17 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 20 19 22.22%  2.78 
85.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 4 0 0%  0.00 
85.50 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 3 คะแนน 24.04-25 x 100 5%  5.00 
25 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 20,000 บาท/คน 4,627,700 54,765.68 บาท/

คน 
 5.00 

84.50 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 5 14.80 x 100 17.30%  4.33 

85.50 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน  4.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.18 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.59 5.00 3.17 3.49 พอใช้ 
2 3 5.00 5.00 4.33 4.78 ดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวม 13 3.20 4.86 3.75 4.18 ดี 
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ที่  ๗๙๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
--------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ ์ จุฑาภัทร 
๒. ดร.พรชณิตว์    แก้วเนตร 
๓. อาจารย์กมลกนก   เกียรติศักดิ์ชัย 
๔. อาจารย์ณัฐปรียา   โพธิ์พันธุ์  
๕. อาจารย์ศริญา   ประเสริฐสุด 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการด้านต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR) 
๑. อาจารย์รุ้งเพ็ชร   ปั้นงาม   กรรมการ 
๒. อาจารย์พราวธีมา  ศรีระทุ   กรรมการ 
๓. ดร.นภาพร    จันทร์ฉาย  กรรมการ 
๔. ดร.กนกพร    ศิริโรจน์   กรรมการ 
๕. อาจารย์ปาริฉัตร   พรหมสวัสดิ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์นิศากร   บุตรงามดี  กรรมการ 
๗. อาจารย์นพมาศ   สุขถาวรากร  กรรมการ 
๘. อาจารย์ธนาพิชญ์   ประเสริฐศรี  กรรมการ 
๙. ดร.ภิสุดา    แสงซื่อ   กรรมการ 
๑๐. ดร.ชนินทร์    กุลเศรษฐัญชลี  กรรมการ 
๑๑. นางสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ  เลขานุการ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   หน้า 123 
 

หน้าที ่ ๑. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานด้านวางแผนและพัฒนาใน ๓ ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาของโรงเรียนฯ 
 ๒. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมในการประเมินจรรยาบรรณ 
 ๓. ก ากับดูแลการจัดท าแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนและพัฒนาบุคลากร โดยในการก าหนด
แผนงานประจ าปีนั้น ให้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) มาพิจารณาประกอบตามความเหมาะสม 
 ๔. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๕.  สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหลักสูตร โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในฝ่ายต่างๆ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับโรงเรียนฯ 

๖. ศึกษาแนวโน้ม ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามาถ่ายทอดและพัฒนา
โรงเรียน บุคลากร และนักศึกษา 

๗. วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยวิเคราะห์จากรายบุคคล การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก 
และวิเคราะห์จาก TOWS (Treats, Opportunities, Weaknesses, และ Strengths)  
 ๘. จัดหาแหล่งข้อมูลและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะ ตาม
ศักยภาพ และลักษณะงาน  

๙. สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการสัมมนาต่างในระดับชาติเพ่ือพัฒนาบุคลากรภายใต้
จุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 ๑๐. ส่งเสริมสวัสดิการสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 ๑๒. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 ๑๓. จัดท าการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 ๑๔. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

๑๕. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and Reputation) 
๑. อาจารย์วริษฐา   แก่นสานสันติ  กรรมการ 
๒. อาจารย์สุชาดา   อภิรัตน์   กรรมการ 
๓. อาจารย์ณิศิรา   กายราศ   กรรมการ 
๔. อาจารย์นิศากร   บุตรงามดี  กรรมการ 
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๕. อาจารย์สุรพิน   สุประดิษฐ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์ปาริฉัตร   พรหมสวัสดิ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์ธนาพิชญ์   ประเสริฐศรี  กรรมการ 
๘. อาจารย์ทิพย์วิมล   ประเสริฐศรี  กรรมการ 
๙. อาจารย์รตนนภดล   สมิตินันทน์  กรรมการ 
๑๐. นายอาณัติ   สนธิทรัพย์  เลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานด้านวางแผนและพัฒนาใน ๓ ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนฯ โดยเฉพาะแผนงานด้านการพัฒนาสารสนเทศ 
 ๒. ก ากับดูแลการจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยในการก าหนดแผนงานประจ าปีนั้น ให้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) มาพิจารณา
ประกอบตามความเหมาะสม 
 ๓. ก ากับดูแลงานเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๔. ก ากับดูและงานด้านการบริการประกาศ ประชาสัมพันธ์ เป็นการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 ๕. ดูแลด้านการจัดกิจกรรมพิเศษฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดข้ึน  

๖. ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
 ๗. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมที่เสริมภาพลักษณ์องค์กร และเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
 ๘. พัฒนาสื่อสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้ ก ากับการดูแลส่วนงานด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ในหลักสูตร หรือโรงเรียนฯ 
 ๙. ออกแบบและพัฒนาการท างานของระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบและมีความเหมาะสม
มากที่สุด รวมทั้งออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน ามาใช้งาน 
 ๑๐. เป็นผู้ให้ค าปรึกษา คอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้ระบบและทุกคนในระบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้
โปรแกรมหรือทางด้านเทคนิคก็ตาม 
 ๑๑. เป็นผู้ประสานงาน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ เพ่ือให้
เข้าใจเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ถูกต้องตรงกันที่สุด 
 ๑๒. น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ โดยทุกปีต้องมีจ านวนวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
 ๑๓. จัดท าการประเมินผลความส าเร็จของงานด้านพัฒนาสารสนเทศ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
งานด้านพัฒนาสารสนเทศ 
 ๑๔.  ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department) 
๑. อาจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว กรรมการ 
๒. อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร ์ กรรมการ 
๓. อาจารย์สุชาดา อภิรัตน์ กรรมการ 
๔. อาจารย์ถิรพร แสงพิรุณ กรรมการ 
๕. อาจารย์นพมาศ สุขถาวรากร กรรมการ 
๖. ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ กรรมการ 
๗. ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช กรรมการ 
๘. อาจารย์นิมิตร วิมลโนท  กรรมการ 
๙. อาจารย์จงอร เชื้อวงษ์บุญ กรรมการ 
๑๐. ดร.นรินทร สรวิทย์ศิรกุล กรรมการ 
๑๑. นายกฤตพจน์ เจริญสุข  เลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ก ากับ ดูแลระบบและกลไกการเปิด – ปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

๒. ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
 ๔. ก ากับ ดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  

work base learning เป็นส าคัญ 
 ๕. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหม่และปรับปรุง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและ

สังคมโลก 
๖. ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เด็กนักศึกษามีความเป็น

ผู้น า กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจในการท างานต่างๆ อย่างโดดเด่น (CI) 
๗. ติดตามข่าวสาร ความรู้ กฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการต่างๆ เพ่ือ

น ามาถ่ายทอด และปรับปรุงการด าเนินงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๘. พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 ๙. ก ากับ ดูแลทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ๑๐. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

 ๑๑. ส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการเรียนการสอนหรือจากการท าวิจัย 
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 ๑๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

๑๓. ประสานงานทั้งหลักสูตร โรงเรียน และฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ๑๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

๑๕. รวบรวม และวิเคราะห์ปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันการ
เกิดปัญหาซ้ าในภาคเรียนต่อๆ ไป 

 ๑๖. ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของทุกหลักสูตร 
 ๑๗. น าผลจากข้อ ๑๖ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 ๑๘. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันภาครัฐหรือภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
 ๑๙. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
   

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects for Communities) 
๑. อาจารย์เอกชัย   จากศรีพรหม  กรรมการ 
๒. อาจารย์วสันต์   มหากาญจนะ  กรรมการ 
๓. ดร.สาระ    มีผลกิจ   กรรมการ 
๔. อาจารย์สุติมา   อ่อนแก้ว  กรรมการ 
๕. อาจารย์พิมพ์เนตร   มากทรัพย์  กรรมการ 
๖. อาจารย์รัตน์ชนก   นิภาวรรณ  กรรมการ 
๗. อาจารย์ศิริศักดิ์   ศรีวิสรณ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์รุ่งรวี   คล้ายสุวรรณ  กรรมการ 
๙. อาจารย์พรพิมล   อดทน   กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ธนาพิชญ์   ประเสริฐศรี  กรรมการ 
๑๑. อาจารย์สธนวัชร์   ประกอบผล  กรรมการ 
๑๒. นางสาวบุญตา  สว่างศรี   เลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม (Theme, หัวข้อวิจัยส าหรับการ
น าไปจัดโครงการบูรณาการ) 
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๒.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความส าเร็จ ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

๓. ประเมินและจัดล าดับความส าคัญโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๔.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 ๕.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า  
 ๖.  จัดท าการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ
น าเสนอกรรมการ ประจ าโรงเรียนฯ เพื่อพิจารณา  
 ๗.  น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 ๘.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย  
 ๙. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน   
 ๑๐. ประเมินและจัดล าดับความส าคัญโครงการต่างๆ ของหลักสูตร (และงบกลางของโรงเรียน)  
 ๑๑. ก ากับดูแลโครงการต่างๆ ของแต่ละหลักสูตรให้เชื่อมโยงและบูรณาการซึ่งกันและกัน 
 ๑๒. ก ากับดูแลโครงการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตรให้มีการด าเนินการอย่างบูรณา
การซึ่งกันและกัน 
 ๑๓. จัดสรรงบประมาณอย่างบูรณาการส าหรับโครงการบูรณาการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
 ๑๔. ติดตามและประเมินผลการจัดโครงการบูรณาการต่างๆ ให้ลุล่วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๑๕.  ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field) 
๑. อาจารย์วรรณพรรธน์  ริมผดี   กรรมการ 
๒. อาจารย์กาญจนรัตน์   รัตนสนธิ  กรรมการ 
๓. อาจารย์ดุจตะวัน   กันไทยราษฎร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์จิระพงศ์   ป้อมน้อย  กรรมการ 
๕. อาจารย์ธันยพัฒน์   อินทรทัพพ์  กรรมการ 
๖. ดร.ณุสิรินทร์   หลิ่มวิรัตน์  กรรมการ 
๗. อาจารย์จงอร   เชื้อวงษ์บุญ  กรรมการ 
๘. ดร.ชนินทร์    กุลเศรษฐัญชลี  กรรมการ 
๙. นางสาวฝนทิพย์  ตูพานิช   เลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในโรงเรียนฯ 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หน้า 128 

๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
๖. ศึกษาแนวทาง วิธีปฏิบัติ และคู่ความร่วมมือของหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
๗. ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือสร้างให้เด็กนักศึกษามี

ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจในการท างานในทุกๆ ต าแหน่งงาน (CI) 
๘. ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบ

ระยะเวลาตามแผนก าหนดการฝึกประสบการณข์องทุกหลักสูตร 
๙. น าผลจากข้อ ๗. มาใช้ในการปรับปรุงการนิเทศและการประเมินการฝึกประสบการณ์ เพ่ือพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

๑๐. พัฒนาโมเดลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างบูรณาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
๑๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึก

ประสบการณ์ของแต่ละหลักสูตรเพื่อน ามาปรับปรุง ป้องกัน พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินการต่างๆ ให้ดีขึ้น 
๑๒. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
๑๓. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  (Research and Development) 
๑. ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ กรรมการ 
๒. อาจารย์นพมาศ  กลัดแก้ว กรรมการ 
๓. ดร.ไพริน   เวชธัญญะกุล กรรมการ 
๔. อาจารย์ถิรพร  แสงพิรุณ กรรมการ 
๕. อาจารย์สุติมา  อ่อนแก้ว กรรมการ 
๖. ดร.ฐิตินันท์   วารีวนิช กรรมการ 
๗. อาจารย์นิศากร บุตรงามดี กรรมการ 
๘. อาจารย์ธันยพัฒน์  อินทรทัพพ์ กรรมการ 
๙. ดร.ภิสุดา   แสงซื่อ กรรมการ 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีศรัฐ  สิมศิริ กรรมการ 
๑๑. นางสาวบุญตา สว่างศรี กรรมการ 
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หน้าที ่ ๑. จดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ 

๒.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

๓. ศึกษาแนวโน้ม และความรู้ที่ทันสมัยและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การค้นความ
และคิดหัวข้อวิจัยใหม่ที่น่าสนใจ 

๔.  พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  

๕. จดัท าระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

๖. ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในลักษณะที่สามารถบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ทุกคนต้องมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปีการศึกษา 

๗. ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในการท าวิจัยและสร้างเครือข่าย 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถทางด้านวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๘. ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรคุณภาพบัณฑิต 

๙. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development) 
๑. อาจารย์จุฑามาส ชูทัพ กรรมการ 
๒. อาจารย์พรรณกาญจน์ จีรางกูล กรรมการ 
๓. อาจารย์สาติยา  มิ่งวงศ์ กรรมการ 
๔. อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร ์ กรรมการ 
๕. อาจารย์ดุจตะวัน   กันไทยราษฎร์ กรรมการ 
๖. อาจารย์ศิริศักดิ์  ศรีวิสรณ์ กรรมการ 
๗. อาจารย์รุ่งรวี  คล้ายสุวรรณ กรรมการ 
๘. อาจารย์พรพิมล  อดทน กรรมการ 
๙. อาจารย์ทิพย์วิมล    ประเสริฐศรี กรรมการ 
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๑๐. อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง กรรมการ 
๑๑. นายอาณัติ สนธิทรัพย์ เลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนฯ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการประกอบด้วย 

  (๑) คุณธรรม จริยธรรม  
  (๒) ความรู้  
  (๓) ทักษะทางปัญญา  
  (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจ 
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์ โดยจัดตารางเวลา

การให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง 
๘. จัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงให้ค าปรึกษา

และการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
๙. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันโดยมีกิจกรรม

ร่วมกัน 
๑๐. พัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา และด าเนินการแก้ไขข้อ

ร้องเรียน และปรับปรุงการด าเนินงานให้รวดเร็วเป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑. ติดตามข่าวสาร และเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบไปแล้ว สอบถามความต้องการในการบริการวิชาการที่

จ าเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ  
๑๒. จัดกิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการอย่าง

ต่อเนื่อง 
๑๓. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Cultural Preservation) 
๑. อาจารย์มานะ เอ่ียมบัว ประธาน  
๒. ดร.สาระ มีผลกิจ กรรมการ 
๓. อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม กรรมการ 
๔. อาจารย์ธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี กรรมการ 
๕. อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์ กรรมการ 
๖. อาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ กรรมการ 
๗. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ กรรมการ 
๘. นายพิสิฏฐ์พล อินทวิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๘. บูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือฟ้ืนฟู สืบสาน และพัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

สั่ง ณ วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       (อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย) 
   คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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ค าสั่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ที ่ ๒๘๓๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

…………………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
๒. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
๓. อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
๔. อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
๕. อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี ๑.๑  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ อาจารย์ชุติมา       จักรจรัส 
นายกฤตพจน์    เจริญสุข 

อาจารย์ชุติมา  จักรจรสั 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

ตัวบ่งช้ี ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ ดร.ณุสริินทร์         หลิ่มวิรัตน ์
นายกฤตพจน์  เจริญสุข 

ดร.ณุสริินทร์ หลิม่วิรัตน ์

ตัวบ่งช้ี ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ อาจารย์พิมพ์รวี       ทหารแกล้ว 
นายกฤตพจน์          เจริญสุข 

อาจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 

ตัวบ่งช้ี ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ อาจารย์จตุรดา     โภชนจันทร์ 
นายกฤตพจน์  เจริญสุข 

อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร ์

ตัวบ่งช้ี ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์พรรณกาญจน์  จีรางกูล 
อาจารย์ดจุตะวัน  กันไทยราษฎร ์
อาจารย์พรพิมล   อดทน 
อาจารย์ทิพย์วิมล       ประเสริฐศรี 
อาจารย์วรรณิกา  เกิดบาง 
นางสาวฝนทิพย์     ตูพานิช 
นายพิสิฏฐ์พล      อินทวิรัตน์ 

อาจารย์จุฑามาส ชูทัพ 
อาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ 

ตัวบ่งช้ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์จตุรดา    โภชนจันทร์ 
อาจารย์จุฑามาส    ชูทัพ 
อาจารย์พรพิมล   อดทน 
อาจารย์ทิพย์วิมล       ประเสริฐศรี 
นายอาณัต ิ   สนธิทรัพย์ 
นายพิสิฏฐ์พล    อินทวิรัตน์ 

อาจารย์ดจุตะวัน กันไทยราษฎร ์
อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง 

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ดร.นภาพร     จันทร์ฉาย 
ดร.ไพริน   เวชธัญญะกุล 
นางสาววรรณ์นิภา      ทรัพย์ส าราญ 

ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์
ดร.ภสิุดา แสงซื่อ 

ตัวบ่งช้ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์พิมพ์เนตร       มากทรัพย์ 
อาจารยส์ุชาดา           อภิรัตน ์
นางสาววรรณ์นิภา       ทรัพย์ส าราญ 

ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 

ตัวบ่งช้ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์นพมาศ          กลัดแก้ว 
นางสาววรรณ์นิภา       ทรัพย์ส าราญ 

ดร.เพญ็พักร์ศณิา วิเชียรวรรณ 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์ธนาพิชญ์      ประเสริฐศรี 
อาจารย์พิมพ์เนตร     มากทรัพย ์
อาจารย์รุ่งรวี    คล้ายสุวรรณ 
อาจารย์เอกชัย   จากศรีพรหม 
นายกฤตพจน์    เจริญสุข 
นายพิสิฏฐ์พล   อินทวิรัตน์ 

อาจารย์ธนาพิชญ์ ประเสริฐศร ี
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย ์

องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์มานะ    เอี่ยมบัว 
อาจารย์เอกชัย   จากศรีพรหม 
อาจารย์ธนาพิชญ์    ประเสริฐศร ี
อาจารย์พิมพ์เนตร       มากทรัพย์ 
อาจารย์รุ่งรวี    คล้ายสุวรรณ 
นายอาณัติ        สนธิทรัพย์ 
นายพิสิฏฐ์พล    อินทวิรัตน์ 

อาจารย์มานะ  เอี่ยมบัว 
อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์กมลกนก     เกียรติศักดิ์ชัย 
อาจารยณ์ัฐปรียา       โพธิ์พันธุ์ 
อาจารย์ศริญา     ประเสริฐสุด 
นางสาวอมร     สายสังข ์
นางสาวรักษิยา          คณารักษ์ 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
(ข้อ 5.1.3, 5.1.7) 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ์  
(ข้อ 5.1.6) 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ  
(ข้อ 5.1.1, 5.1.4) 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์
 (ข้อ 5.1.5) 

อาจารยส์ุชาดา อภิรตัน ์
 (ข้อ 5.1.2) 

ตัวบ่งช้ี ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์วสันต์     มหากาญจนะ 
ดร.ศุภพิชญ์     กิตติณัฐพงศ์ 
อาจารย์พิมพ์เนตร     มากทรัพย ์
อาจารยส์ุชาดา     อภิรัตน์ 
นางสาวอมร    สายสังข์ 

อาจารย์ธัญชนก  บุญเจือ 
ดร.นภาพร จันทร์ฉาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(อาจารย์กมลกนก เกียตริศักดิ์ชัย) 
 คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
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โรงเรียนฯ ประชุม
ทบทวนผลการ

ประเมินปีการศึกษา   
ท่ีผ่านมา  และจัดท า

แผนงานต่างๆ 

โรงเรียนฯ รับ
การตรวจ

ประเมินระดับ
หลักสูตรและ

คณะ 

มหาวิทยาลัย
รับการตรวจ
ประเมินฯ 

หลักสูตร
จัดท า 

SAR  รอบ 
12  เดือน    

 

โรงเรียนฯ
จัด SAR  
รอบ 12  
เดือนและ
ส่งให้กลุ่ม
งานประกัน   
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