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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการด าเนินการตามระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้
ได้ด าเนินการในบริบทของโรงเรียนฯ  โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 
ด้าน ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      (อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย) 
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

(ก) 



บทสรุปผู้บริหำร 

 

 

  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมติของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มีเอกภาพให้เกิดขึ้นในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2528 (จากผลการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ.2527) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การ
ด าเนินงานตาม  พันธกิจหลักของโรงเรียนคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยมีโครงการที่จะด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น 14 โครงการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 663,600 บาท 

1. ด้านการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
รับผิดชอบจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

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

 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา Hospitality  Management (International 
Programme) 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 87.5 คน
เป็นอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวน 23 คน และอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาโท จ านวน 64.5 คน 
(ปฏิบัติงานจริง  86.5  คน ลาศึกษาต่อ 1 คน) และมีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,611 คน  

2. ด้านการวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยของอาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในระดับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ : เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยอัตลักษณ์ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการ
เลือกใช้กระบวนการวิจัยและวิธีวิจัยให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง กิจกรรมที่ 3 การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  และกิจกรรที่ 4 คลินิกบทความวิจัย กิจกรรมที่ 5 คลินิก
วิจัย โดยได้มีการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

(ข) 



 
3.   ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสัมมนาทางวิชาการ  จัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการแนะแนว
การศึกษาต่อ กิจกรรม EVEX ปอกเปลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน เเละรูปแบบการ
จัดงานประชุมและนิทรรศการ และความเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้านประชุมและการจัดนิทรรศการ
และอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยมุ่งเน้นการสร้างความพอใจให้ผู้ใช้บริการ และกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและ
การจัดนิทรรศการ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
สถานการณ์การท างานจริง และนักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้   โครงการ EVEX Baby 
Shadow  ละครเงามหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี เรื่อง “ลูกหมู 3 ตัว ตอนของวิเศษของคุณแม่” โดยมี
บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศเข้าชมละครกว่า 60 คน และโครงการ 
EVEX ละครเงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ สัญจร ตอน ลูกหมู 3 ตัว เพ่ือเป็นการบูรณาการ
เรียนการสอน แบบ Active learning  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเเละนักศึกษาในหลักสูตรได้เสริมสร้าง
ทักษะเเละประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จัดงานจริงผ่านการจัดโครงการ EVEX ละคร
เงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ สัญจร ตอน ลูกหมู 3 ตัว และโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้ง
ที่ 7 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก”  เพ่ือเป็นสนามทางวิชาการและการพบปะ
และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกมิติ ในรูปแบบของการจัดสัมมนา และสร้าง
คุณลักษณะของความเป็นวิชาการให้กับบุคคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวจนน าไปสู่ความร่วมมือทั้งในประเทศ และโครงการสืบ
สานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
ซึ่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการในส่วนของกิจกรรมที่ 5 สร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน  - เดือนกันยายน 2561 เพ่ือ
ฟ้ืนคืนการท่องเที่ยวและบริการให้กลับมาเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม
ของประเทศ รวมทั้งเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม อีกท้ังยังเป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ซ่ึงเป็นการรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในเขตภาคกลางตอนล่าง โดยมีจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลาง (Local Wisdom Expo: at 
Suphanburi) เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และผู้ประกอบการ
ทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ (Tourism Tech Startup & Scale up) ที่จะรองรับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อไป  
โดยโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการ
จัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญู



กตเวที ระหว่างคณาจารย์และศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป และ
โครงการสืบสานงานศิลปะการจัดพานพุ่มดอกบัวเพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือส่งเสริมคุณค่าของศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธ ารงพระพุทธศาสนา
ให้สืบต่อไป เป็นต้น 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดแนวทาง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน ให้ทุกส่วนของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านคุณภาพ  โดยมีกระบวนการประเมินภายใน ตรวจสอบให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงตามกลไกของการประกันคุณภาพ คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) 
การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับอุดมศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ 4 ประการ คือ 1. มาตรฐานว่าด้วย
ผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  2. มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  
3. มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4. มาตรฐานว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน โดยการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการด าเนินการ
ตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชองชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์
ข้างต้น ทั้งนี้ได้ด าเนินการในบริบทของโรงเรียนฯ โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้    
 
ผลกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ของ สกอ. จ านวน 13 ตั วบ่งชี้ 
โดยพบว่า บรรลุเป้าหมาย  12  ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ           
4.44 คะแนน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  

 
 
 



สำรบัญ 
 
หน้ำ 

ค ำน ำ 
 
บทสรุปผบูริหำร          (ข)  
 
สวนที ่1 บริบทโรงเรียนกำรทองเที่ยวและกำรบริกำร       

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ    1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  5 
 โครงสร้างองค์การภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   10  
 ขอมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560     22 
 อาคารสถานที่         25 
 กิจกรรมเด่น         30 

         
สวนที ่2 ผลกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       67  
 องคประกอบที่ 2 การวิจัย       112  
 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       131  
 องคประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    147  
 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       160 

     
สวนที ่3 สรุปผลกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน      

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 211 
       
ภำคผนวก            

- คณะกรรมการการด าเนินงานฝ่ายงานด้านต่างๆ      214 
  ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ        
- คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง    224 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีการศึกษา 2560     
- ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    227  
  ประจ าปีการศึกษา 2560  

(ค) 
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ส่วนที่หนึ่ง 

บริบทของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
ประวัติโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

การพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่เพ่ิมมากขึ้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตได้รับการยอมรับในผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นได้จากในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
บริหารพบว่าหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการยังแยกการจัดการอยู่ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโครงการพิเศษต่างๆ ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้จัดตั้งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริก าร  (School of Tourism and Hospitality Management) ขึ้ น  ต ามมติ ของที่ ป ระชุ ม สภ า
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีเอกภาพ
ให้เกิดขึ้นในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ตามพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528   (จากผลการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527) จากหลักสูตรเดิมซึ่งมีด้วยกัน 2 สาขาคือ การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ต่อมาได้มีการพัฒนาสาขาเพ่ิมเติมเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบินและ
สาขาการจัดการภัตตาคารและอาหารแบบเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2550 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัด
นิทรรศการและงานแสดงเพ่ิมข้ึน  รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการจัดการงานบริการ ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ ได้ยกสถานะแขนงวิชาต่างๆ ขึ้นเป็นสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ ยว สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง นอกจากนั้น มีการตั้งหลักสูตรเพ่ิมเติมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปสา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยย้ายการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการจัดการ
งานบริการ ไปสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 
2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 จึงใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
 
  
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     2 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
NATIONAL HUB OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT 

 
 

ภาพลูกโลกหมายมิติ  สื่อถึงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ก้าวสู่ความเข้มแข็งทางด้าน
อุตสาหกรรมการบริการ โดยพัฒนามิติด้านความถนัดทางวิชาชีพ สู่มิติด้านความน่าเชื่อถือทางวิชาการ 
น าเสนอมิติการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ บนมาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการแบบสากลบน
พ้ืนฐานความเป็นเอกลักษณ์ไทย  

ประกายที่มุมโลก คือ จุดมุ่งหมายของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ที่มุ่งสู่การเป็น 
“NATIONAL HUB OF TOURISM AND HOSPITALITY” ของประเทศ โดยมีแสงสีเหลืองลูกจันทน์และสี
ม่วงเม็ดมะปรางที่สื่อถืงการขับเคลื่อนให้องค์กรไม่หยุดนิ่ง พัฒนาไปบนสังคมโลกได้อย่างมีคุณค่า 

สีเหลืองลูกจันทน์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความผูกพัน และเป็นมิตรกับ
สังคม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการ 

สีม่วงเม็ดมะปราง  หมายถึง  ความโดดเด่น ความมีพลัง และความส าเร็จ จากคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของนักศึกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis) ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ต่อไปนี้  เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากร มีความรู้ ความช านาญ ในงานวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะสาขา
และเป็นที่ยอมรับในความสามารถของการให้บริการงานวิชาการสู่สังคม 

2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ การลาศึกษาต่อ    
เป็นต้น 

3. มีโครงการเชิงบูรณาการเพ่ือสามารถตอบสนองพันธกิจ และครอบคลุมทักษะการ
เรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษา 

4. มีโครงการความร่วมมือกับนานาชาติ (อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์)       
ที่เป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลตั้งแต่เริ่มเข้ามาในโรงเรียนฯ ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

5. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจนและมีความใกล้ชิดกับนักศึกษา 
6. มีเครือข่ายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติหรือสถานฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพและ

หลากหลาย 
7. มีการน าเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึง

สาระความรู้และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง 
8. มีสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ

สอน เช่น วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ล าปาง และตรัง, โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
เป็นต้น 
 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
จ านวนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยในแต่ละปีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องได้รับการ

พัฒนาและสนับสนุนให้มีมากพอกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมซึ่งเสียงและ
ภาพลักษณ์ทางวิชาการของโรงเรียนฯ 

  

โอกาส (Opportunities) 
  1. นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุน
จากเงินกู้ เพ่ือการศึกษาจากภาครัฐและโครงการที่โรงเรียนฯ จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาต่อ
ด้วยการระดมทุนการศึกษา 

2. นอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับการศึกษาที่ เพ่ิมขึ้นแล้ว แนวโน้มของ
ตลาดแรงงานยังมีความต้องการบัณฑิตในสายงานบริการที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากถึง 800,000 ต าแหน่ง
งาน 
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3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าให้เกิด
สมรรถภาพในการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วย 

4. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่น ในศักยภาพและให้การ
ยอมรับ ในการผลิตบัณฑิตในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5. หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตรที่มี
เอกลักษณ์และมีรากฐานมาแต่เดิมและได้รับการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในสี่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

6. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถน าศักยภาพหลักของทั้ง 5 หลักสูตร 
มาเชื่อมโยงกันและถ่ายทอดสู่สังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือท าหน้าที่เป็น 
National Hub of Tourism and Hospitality 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ขยายโอกาสในการมีงานท าท่ีตรงสายและท่ีสัมพันธ์ใกล้เคียง 

 
 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. สภาวการณ์แข่งขันในระดับอุดมศึกษาที่รุนแรงและเพ่ิมมากขึ้นทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน จากท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีการเปิดหลักสูตร 
ปริญญาตรีและปริญญาโทสายงานบริการเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

2. เนื่องด้วยการขยายตัวที่มากขึ้นในการผลิตบัณฑิตด้านงานบริการในสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง บริษัทเอกชนได้มีการเสนอให้ค่าตอบแทนที่สูงกับบุคลากร ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านงานบริการ จึงท าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาจารย์ที่ตรงสาย 

3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความผันผวน ท าให้
ต้องตื่นตัวและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

4. จ านวนนักเรียนหรือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มที่จะ
ลดลง  
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 
ปรัชญา 
 พัฒนาและสรรค์สร้างบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ และตระหนักถึง
คุณค่าของสายอาชีพด้านการบริการ เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยศักยภาพที่แท้จริง
ของคนไทยบนความสมดุลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 
 
 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะก้าวเข้าสู่การเป็น “THM : National Hub for 
Tourism and Hospitality” อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพหลักในด้านความร่วมมือทางวิชาชีพ 
ทักษะการฝึกประสบการณ์ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักระดับประเทศ โดยการ
น าวิชาชีพมาผสมผสานเข้ากับวิชาการ ด้วยการถอดบทเรียนจากศักยภาพหลักและสร้างเป็น National 
Hub เพ่ือเป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวและการบริการและเพ่ือผลักดัน
บัณฑิตสู่การเป็น World Class Graduates “โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะไม่เป็นคู่แข่งของ
ใครแต่จะเป็นคู่เทียบให้กับทุกคน” 
 
 พันธกิจ (2559-2563) 

1. ด าเนินโครงการเชิงบูรณาการระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานภายในให้เข้มแข็ง เน้นการ
ถ่ายทอดเพ่ือ lead ไปสู่ KM ภายนอก โดยตอบสนองต่อนโยบายในการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

2. เครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากร การมีงาน
ท าท่ีตรงสายของนักศึกษาและการ engage กับสังคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

3. ไม่แข่งขันเพ่ือจะเป็นคู่แข่งของใครแต่จะเป็นคู่เทียบของทุกคน โดยก าหนด Capability 
Indication (CI) ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาไปสู่  
THM National Hub และผลักดันบัณฑิตให้เป็น World Class Graduates  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (2559-2563) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะโดดเด่น (3 ทักษะ) และเห็น

คุณค่าในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของบัณฑิตของ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการโครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการ
ประเมินการฝึกประสบการณ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว 
ทันสมัย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้  และประยุกต์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือสนับสนุนชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะโดดเด่น (3 ทักษะ) และเห็นคุณค่าในสายงาน 
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรทั้งหมดมีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการบริการ 

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น กล่าวคือ สามารถคิดวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และมีภาวะเป็นผู้น า เห็นคุณค่าในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ และตรงต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสังคม 

 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตรที่สะท้อนคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้  มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนมี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
มุ่งเน้นการระบุคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ให้สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของบัณฑิต 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบูรณาการโครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์  และการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ 
 

 
เป้าประสงค์ 

1. มีระบบและกลไกในการบูรณาการโครงการ และการจัดการเรียนการสอน เน้นการผลิตบัณฑิต
อย่างมีคุณภาพและเน้นให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ได้ในลักษณะองค์รวม 

2. คณาจารย์มีศักยภาพ ความรู้และทักษะในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะ 3 ด้านหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. จัดท าแผนบูรณาการโครงการต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่าง
หลักสูตรและหน่วยงานภายนอก 

2. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถ ทักษะ ในการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นหลัก 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว ทันสมัย คิดริเริ่มสร้างสรรค์   
มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกต์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
 
เป้าประสงค์ 

บุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการความสามารถในการปรับตัว ทันสมัย คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกต์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 

 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะเฉพาะทาง ที่ไม่ใช่เฉพาะการเข้า
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้
เอง (โดยฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริการวิชาการบนพื้นฐานของสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เพื่อสนับสนุนชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 

 การบริการวิชาการเพ่ือใช้ความสามารถหลักของบุคลากรภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ สนับสนุนการสร้างความสมดุลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชนและสังคม 
 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเริ่มจากการ
บริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพัฒนาจนสามารถบริการวิชาการสู่สังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งการให้บริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่อุตสาหกรรมกการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการต่อยอด
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสังคม 
 
เป้าประสงค์ 

 มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และ / หรือต่อยอดองค์
ความรู้เดิม การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ชุมชน และสังคมได้ 
 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้  ผลงานทางวิชาการ เพ่ือมุ่งไปสู่
การน าผลงานไปพัฒนาบุคลากรทางด้านความเจริญเติบโตของสายงาน การเรียนการสอนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยชองโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่สังคม (โดยฝ่าย
วิจัยและพัฒนาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 
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โครงสร้างองค์การภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างองค์การภายโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็น 1 ใน 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเป็น
หน่วยงานเทียบเท่า “คณะ” ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 มีนาคม 2553 ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3(17)/2553 มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การ  การบริหารงานแบ่งหน่วยงานภายในดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เริ่มต้นจากผู้บริหาร
สูงสุดของโรงเรียนฯ คือ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ต าแหน่งคณบดี โดยมีรองคณบดี 2  คน ได้แก่ 
อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ และอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด การบริหารงานแบ่งหน่วยงานภายใน
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

สายวิชาการ  
1. หลักสูตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  
 ระดับปริญญาตรี  5 หลักสูตร 

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

   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management  
            (International Pogramme) 

          2. ฝ่ายการด าเนินงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แบ่งเป็น 8 ฝ่าย
ด าเนินงาน 
  1) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR)  
  2) คณ ะกรรมการฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์กร (Marketing and 

Reputation)  
  3) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department)  
  4) คณ ะกรรมการฝ่ ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects for 

Communities)  
  5) คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field)  
  6) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  (Research and Development)  
  7 ) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  (Student Activities and 

Development)  
8) คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Cultural    

                                     Preservation)  
 

ส่วนงานสนับสนุน 
1. ส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  

หัวหน้าส านักงาน  
  2. ส านักงานพัฒนาวิชาชีพ 

หัวหน้าส านักงาน  
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ส่วนแบ่งตลาดประเภทผู้เรียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers (C) Stakeholders (S) and 
Market Segments)  

นักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คือนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือน าความรู้ ไปประกอบอาชีพการให้บริการ การปฏิบัติงานและงานบริหารใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้แก่ ผู้ปกครอง สมาคม
ผู้ปกครอง คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ส่งมอบ ชุมชน นายจ้าง รัฐบาล และสมาคม
วิชาชีพ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Needs and Expectations of Stakeholders) ต่อ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล เป็น
ที่ต้องการในสังคมและตลาดแรงงานทั้งใน และนอกประเทศ พร้อมปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี และ
มีรับผิดชอบต่อสังคม  

 
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ (Suppliers (S) and Partners (P))  

ผู้ส่งมอบของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  
โรงเรียนมัธยมหรือสถานศึกษาท่ีผลิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
คู่ความร่วมมือของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  
1. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
ลงนามความร่วมมือกับฝ่ายบริการภาคพ้ืน (DK) บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือรับ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  ไปฝึกงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคพ้ืน  

2. บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหชาชน) เพ่ือรับนักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ไปฝึกงานในส่วนต่างๆ ของสายการบิน 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. บริษัท นาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ จ ากัด 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท นาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ จ ากัด เพ่ือส่งบุคลากรและนักศึกษา

ปฏิบัติการออกแบบและติดตี้ง Display ในงาน HAPPY BIRTHDAY NASA MALL 2016 
5. ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ลงนามความร่วมมือกับส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพ่ือร่วมมือจัดแสดงนิทรรศการ 

Display ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี 
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6. บริษัท ดี เคเทอริ่ง จ ากัด 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดีเคเทอริ่ง จ ากัด เพ่ือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการให้บริการ

อาหารและเครื่องดื่ม 
7. โรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ 
ลงนามความร่วมมือการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา กับโรงเรียนในเครือสารสาสน์

วิเทศ เพ่ือเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
หลักสูตรนานาชาติ และประสานความร่วมมือในการร่วมด าเนินการตามนโยบายของการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา รับสมัครแบบโควตา 

8. บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จ ากัด 
ลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ 

บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์  จ ากัด เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินที่จบออกไป มีความเป็นมืออาชีพ 
และมีความพร้อมที่จะเข้าท างานในสายการบิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

9. โรงแรมชั้นน า 
     โรงเรียนการการท่องเที่ยวและการบริการได้พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการ
บริการ ซึ่งเป็นงานในลักษณะของการใช้ทักษะ ใช้การเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ จึงให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ไปฝึกงานเก็บชั่วโมงในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายบริการงานแม่บ้าน ฝ่ายบริการงานจัดเลี้ยง และฝ่ายภัตตาคาร  
ซึ่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมชั้นน าได้แก่ 

- โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 
- โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร 
- โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
- โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
-  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 
- โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ 
- โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
- โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
- โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   
- โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ 
- โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส 
- โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
- โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 
- โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
- โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดยฮิลตัน กรุงเทพ 
- โรงแรมคอร์ดยาท โดยแมริออท กรุงเทพ 
- โรงแรม สวนดุสิต เพลส 
- โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค 
- โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
- โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี 
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10. สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ต่างๆ  
      โรงเรียนการการท่องเที่ยวและการบริการ ได้พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรม
การบริการ    ซึ่งเป็นงานในลักษณะของการใช้ทักษะ ใช้การเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ จึงให้นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ไปฝึกงานเก็บชั่วโมงในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานต่างๆ โดยส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

-  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
-  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
-  กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 
-  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 
-  พิพิธภัณฑ์บางล าพู 
-  พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน 
-  บริษัท ยูนิไทย ทราเวล จ ากัด 
-  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
-  ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
-  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
-  บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จ ากัด 
-  บริษัท รัตนบราลี จ ากัด 
-  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
-  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

 
11. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

1. Auckland University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศนิวซีแลนด์  
             เพ่ือตอบสนองนโยบายการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ Auckland University of Technology ประเทศ
นิวซีแลนด์ พัฒนาหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เน้น
การความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการเรียนการสอนทุกวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อมบัณฑิตส าหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานในด้าน
อุตสาหกรรมการบริการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
บัณฑิตส าหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558  อีกด้วย 

2. Guilin Institute of Tourism สาธารณรัฐประชาชนจีน 
             โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ Guilin Institute of Tourism 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากร และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น
เพ่ือให้นักศึกษาไทย และจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     16 
 

(จีน และไทย) และเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะคลอบคลุม การเรียนภาษา 
เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 

3. International Education College, Guangxi University Of Finance and 
Economics, People’s Republic สาธารณรัฐประชาชนจีน 
          โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ International Education 
College, Guangxi University Of Finance and Economics, People’s Republic ส า ธ า รณ รั ฐ
ประชาชนจีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และ
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นเพ่ือให้นักศึกษา
ไทย และจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ (จีนและไทย) 
และเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะคลอบคลุม การเรียนภาษา เรียนรู้ศิลปะ 
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 

4.  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     โรงเรียนการท่องเที่ ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ  Zhejiang Yuexiu 
University of Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้ง
ทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นเพ่ือให้นักศึกษาไทย และจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
โดยนักศึกษาจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ (จีนและไทย) และเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม 
ซึ่งกิจกรรมจะคลอบคลุม การเรียนภาษา เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 

5. ความร่วมมือภายใต้โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

    โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดท าความร่วมมือภายใต้ โครงการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ  เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติ งานได้ทั้งในระดับสากลและ
ระดับประเทศ  
 

คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ  
 นักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
และสาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องเก็บวิชาฝึกงานในชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาในสาขาต่างๆ ต้อง
เลือกไปฝึกงานตามบริษัทท่ีตรงกับสายงานของสาขาที่ตนเรียนเท่านั้น ได้แก่  

1. โรงแรมชั้นน า 
2. สายการบินต่างๆ 
3. บริษัททัวร์ 
4. บริษัทชั้นน าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และอุตสาหกรรมการบริการ 
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีผลต่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนโรงเรียน เช่น ผลสะท้อนจากคู่ความร่วมมือท าให้โรงเรียนทราบคุณสมบัติของ
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นักศึกษาตรงกับความต้องการของธุรกิจมากน้อยอย่างไรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ผลลัพธ์
ที่ได้จากคู่ความร่วมมือมักจะออกมาในรูปของผลความพอใจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความประพฤติและ
ระเบียบวินัยของนักศึกษามากกว่าความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ทางคู่ความร่วมมือต้องการจาก
นักศึกษา 
 
สภาวะการณ์ขององค์การ (Organizational Situation) 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  
(1) สถาบันอุดมศึกษาที่ ถือว่าเป็นคู่แข่งของโรงเรียนการท่องเที่ ยวและการบริการ 

(Competitive Position) สามารถแยกประเภทได้ตามหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้  
 การผลิตบัณฑิตด้านการบริการเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรมบริการนั้น มีสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐที่ จั ดการเรียนการสอนที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวและการโรงแรมเป็ นจ านวน  14 แห่ ง 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 13 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 19 แห่ง วิทยาลัยพลศึกษา 9 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 9 แห่ง ทั้งในชื่อโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะการบริการ
และการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  

(2) ปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดความส าเร็จของโรงเรียน (Competitiveness)  
- ศักยภาพบุคลากรทุกคนของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
-  คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
-  เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและ

โอกาสทางการมีงานท าและการศึกษาต่อ 
 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
1. จุดเน้นในการบริหารงาน 
 

1. สร้างทีมงานให้พร้อม เน้นพัฒนาคนให้รากฐานแข็งแกร่งเพราะ “คน” คือ ทรัพยากรที่มี
ค่ามากที่สุด การลงทุนในการพัฒนา “คน” ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและต้องเร่งด าเนินการการ
บริหารงานแบบ ให้ใจ ซื้อใจ แลกกับความทุ่มเท ให้ทีมงานไปด้วยกัน โดยใส่ใจทั้งในด้านการท างาน 
และเรื่องอ่ืนๆ  ที่ส่งผลต่อการท างานด้วยเช่นกัน 

 สร้างความมีส่วนร่วม และระบบงานจากการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารงาน 
 ดึงความสามารถหรือจุดแข็งหรือพรสวรรค์ของทีมงานข้ึนมา 
 สร้างความมีเอกภาพ และความสามัคคี 
 สร้างความรู้สึกรัก ความรู้สึกมีส่วนร่วม สร้างความผูกพันในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
 สร้างและเสริมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ตรงกับ 

Trend และตรงกับความท้าทายหรือจุดด้อยที่มีอยู่ 
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2. พัฒนางานด้านวิชาชีพ ให้เป็นวิชาการเชิงปฏิบัติได้จริง ให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่ "Ready 
to use" และใช้จุดนี้ในการเสริมคุณค่าให้กับสายงานด้านการบริการ เพื่อที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้ โดยไม่เป็นมหาวิทยาลัยคู่แข่งกับใคร แต่เป็นคู่เทียบ
ให้กับสังคมการท่องเที่ยวและการบริการ 

 ท าความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
 ให้องค์กรเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดทิศทางการบริหารงาน

วิชาการเชิงปฏิบัติได้จริง 
 ขยายความร่วมมือไปทั้งเชิงลึกและกว้าง 
 ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ พร้อมตั้งค าถามและฟังเสียงผู้ประกอบการ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา

ตนเองกับผู้ประกอบการเสมอๆ ว่า “บัณฑิตเรา มีคุณภาพดีพอพร้อมใช้งานได้ในหลายมิติ 
ต้องปรับอะไรบ้างให้เป็นบุคลากรในระดับมาตรฐานสากล” เป็นต้น 

3. บูรณาการความสามารถของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จากภายในสู่ภายใน 
เพื่อพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญที่แท้จริงสู่ภายนอก 

 ส่งบุคลากรไปเป็นกรรมการในมาตรฐานงานอาเซียน เป็นคณะกรรมการวิชาชีพอาเซียน
แห่งชาติ เป็นกรรมการจัดท าข้อสอบมาตรฐานอาเซียน  เป็นผู้ประเมินต้นแบบรับรอง
มาตรฐานอาเซียน เป็นผู้สอนต้นแบบระดับชาติตามมาตรฐานอาเซียน 

 เป้าหมายคือ ส่งต่อความรู้จริงด้านมาตรฐานอาเซียนสู่ นักศึกษา และสถานฝึกประสบการณ์
ที่แท้จริง (โรงแรมสวนดุสิตเพลส) 

 เน้นท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่ส่งเสริมกันได้ในเรื่องมาตรฐาน และก าลังคน 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือผลักดันเป็น

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว 
 
2. ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็น 

ประเด็นเรียงตามล าดับความส าคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็น 

1. สร้างทีมงานให้พร้อม เน้นพัฒนาคนให้รากฐาน
แข็งแกร่ง โดยใส่ใจทั้งในด้านการท างาน และเร่ืองอื่นๆ 
ที่ส่งผลต่อการท างานด้วยเช่นกัน 

บุคลากรรักและพร้อมจะเสียสละ เพื่อโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ทีมงานในทุกๆ หลักสูตรและ
ทุกๆ งานในสายสนับสนุน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
พร้อมในการแข่งขันที่มากข้ึน 

2. พัฒนางานด้านวิชาชีพ ให้เป็นวิชาการเชิงปฏิบัติได้
จริง ให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่ "Ready to use" และใช้
จุดนี้ในการเสริมคุณค่าให้กับสายงานด้านการบริการ 
เพ่ือที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการได้ 

เป้าหมายสุดท้าย คือบัณฑิตที่จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ พร้อมใช้งาน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยอมรับและเป็นที่โจทย์ขานว่า ถ้าอยากจะเช่ียวชาญจริงๆ 
ด้านงานบริการต้องมาเรียนท่ีเรา 

3. บูรณาการความสามารถของ รทบ . จากภายในสู่
ภายใน เพ่ือพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญที่แท้จริงสู่
ภายนอก 

ต้องการเป็นผู้น าที่มีความเช่ียวชาญทั้งด้านวิชาชีพและ
วิชาการในสาขาวิชานี ้
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ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

                    หน่วย : หลักสูตร 
ระดับ จ านวน 

ปริญญาตรี 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 

รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) 
                                            ข้อมูล: ณ วันท่ี 31 มิถุนายน  2561  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 324 636 459 

                                             ข้อมลู: ณ วันท่ี 31 มิถุนายน  2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 

3. จ านวนบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2558 2559 2560 
1. อาจารย์ 85.5 82 75.5 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 8 12 
3. รองศาสตราจารย์ - - - 
4. ศาสตราจารย์ - - - 

รวม 85.5 90 87.5 
                              ข้อมลู: ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) รายงานข้อมูล ณ วันท่ี วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
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จ านวนอาจารย์รวมที่ลาศึกษาต่อ 
 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2558 2559 2560 
1. ปริญญาตรี - - - 
2. ปริญญาโท 66.5 67 64.5 
3. ปริญญาเอก 19 23 23 

รวม 85.5 90 87.5 
                         ข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) รายงานข้อมูล ณ วันที่ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
  
 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการกับวุฒิการศึกษา 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ จ านวน 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. อาจารย์ - 59.5 16 75.5 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 5 7 12 
3. รองศาสตราจารย์ - - - - 
4. ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 64.5 23 87.5 
                               ข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) รายงานข้อมูล ณ วันที่ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

ล าดับ รายการ 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2558 2559 2560 
1. จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 1 - 1 
2. จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ - - - 
 รวม 1 - 1 

                                          ข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
 
จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 

หน่วยงาน 
 
 

รวมบุคลากรทั้งหมด 
วุฒิปริญญา ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 

เอก โท ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ.  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 23 64.5 0 87.5 0 0 12 75.5 87.5 

รวม 23 64.5 0 87.5 0 0 12 75.5 87.5 
                                          ข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) รายงานข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

2558 2559 2560 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย 10 10 11 
2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 3 3 1 

รวม 13 13 12 
                                    ข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) รายงานข้อมูล ณ วันที่ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
 
จ านวนนักศึกษา 

 
หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 2560 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 2,372 2,611 2,611 

                                                   ข้อมูล: ณ วันท่ี  31 มิถุนายน  2561  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

5. จ านวนงบประมาณประจ าปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พ.ศ. 2561 
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน 663,600 
เงินบ ารุงการศึกษา - 
งบบริหารกายบริหารกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ 42,800 
งบที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 745,000 

รวมที่ได้รับจัดสรร 1,451,400 
                     

6. สถานที่การจัดการเรียนการสอน 
สถานที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 
2. ศูนย์การศึกษานอท่ีตั้ง หัวหิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 
3. ศูนย์การศึกษานอท่ีตั้ง ล าปาง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 
4. ศูนย์การศึกษานอท่ีตั้ง ตรัง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 

 
7. เอกลักษณ์ 

  ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นเป็นคุณลักษณะที่
โดดเด่นของนักศึกษา และถือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา”      
การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
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                             ห้องส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานที่ 
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ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 
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ห้อง Dusit Bistro and Co-working space 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Excellence Center) 
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ห้องปฏิบัติการจ าลองธุรกิจการบิน (Mock Up) 
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สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 
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1. ด้านการเรียนการสอน 
 
 

โครงการธุรกิจโรงแรมร่วมใจ สร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

   

 

  

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ก าหนดจัดโครงการธุรกิจโรงแรมร่วม
ใจ สร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาให้มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของบัณฑิตให้มีความ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ประการ คือ (1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยี เน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ  มีจิตอาสา สามารถปรับตัวได้กับ
สภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีดุลย
ภาพทั้งเก่งงานและเก่งความดี และเพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ของบัณฑิตทั้ง 5 ประการ อย่างที่กล่าวไว้
ข้างต้น คือ กิจกรรมค่ายผู้น านักศึกษา กิจกรรมชุมนุมสุขใจสานสายใยพ่ีน้อง (ซ้อมบูม) , กิจกรรมคน
โรงแรมร่วมใจรับน้องใหม่เข้าบ้าน, กิจกรรมประดับเข็มปฐมเกียรติ, และกิจกรรมประชาธิปไตยในธุรกิจ
โรงแรม โดยในทุกกิจกรรม นอกเหนือจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม
แล้ว  ยังได้นักศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมวางแผนและปฏิบัติด้วย ดังนั้น ด้วยกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าว
มา บัณฑิตสามารถน าองค์ความรู้และการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้นั้น ไปพัฒนาและต่อยอดได้ ทั้งตัวบัณฑิตเอง 
สถาบันการศึกษา สังคมและประเทศชาติได้  กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2560 ณ อาคารพละ
ศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 

กิจกรรมเด่น 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก้าวสู่ AEC จับมือผู้ประกอบการและชุมชนเครือข่ายวิจัยมีส่วน
ร่วมบริการวิชาการแก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวในเส้นทางตราด-เกาะกงซิตี้ทัวร์ 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัด 
“โครงการปฏิบัติการภาคสนามการท่องเที่ยวสีเขียวเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เส้นทางจังหวัดตราด-
จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม
หลักสูตรฯ เพ่ือให้นักศึกษาศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริการ โดยมี อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์เป็นผู้สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการและชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความอนุเคราะห์
สนับสนุนโครงการฯ และมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จากประสบการณ์
ภาคสนาม ได้แก่ บ้านทะเลภูรีสอร์ท บรรยายเรื่องบทบาทธุรกิจโรงแรมกับการส่งเสริมท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและดูงานเกาะกงซิตี้ทัวร์, ชุมชนนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม บรรยายเรื่องการจัดการท่องเที่ยวส
ปาฮาลาลโดยชุมชนมุสลิมอย่างยั่งยืน, ร้านคนพลัดถิ่น บรรยายเรื่องธุรกิจร้านอาหารกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และพิพิธภัณฑ์เมืองตราด บรรยายเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 
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โครงการปฏิบัติการภาคสนามการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัด” 
โครงการปฏิบัติการภาคสนามการท่องเที่ยวสีเขียวเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เส้นทางการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่ าในพ้ืนที่มรดกโลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โครงการดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักสูตรฯ มีเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษาศึกษาดูงานการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “วิถีคนไม่เอาถ่าน” สัมผัสวิถีชีวิตที่ได้อยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติและท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสงวนรักษาผืนป่าอันมีคุณค่าในพ้ืนที่มรดกโลก ทั้งนี้ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การดูนก การท าฝาย 
การปลูกป่า ฯลฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล เป็นผู้สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2560 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมกับชมรมรถอีแต๊ก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าซับลังกา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัด 
“โครงการปฏิบัติการภาคสนามการท่องเที่ยวสีเขียวเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี-กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติการภาคสนาม โดยมี
อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร จันทร์ฉาย เป็นผู้สอนและควบคุมการฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม โดยมีความร่วมมือกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และชุมชนรถอีแต๊ก ให้ความรู้
และสนับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เพ่ือให้นักศึกษามี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความสามัคคี การท างานเป็นทีม การอยู่กับ
ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางห้วยพริก “เดินป่า-ปีนเขา-เข้าถ้ า-น้ าตก”, 
กิจกรรมความส าคัญของผืนป่า, กิจกรรมเรียนรู้สัตว์ป่า, กิจกรรมเรียนรู้ช้าง, กิจกรรมนักสืบสายน้ า, 
กิจกรรมต้นไม้เพ่ือนรัก, กิจกรรมการด ารงชีพในป่า, การท าโป่งเทียม, การท าฝาย, การอนุรักษ์ผืนป่า เมื่อ
วันที่  10 - 12 พฤศจิกายน 2560  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์  
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัด
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี   มีวัตถุประสงค์
เพ่ือฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 เพ่ือขอรับบัตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป ตามข้อก าหนดของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ่า โครงการดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ โดยมีอาจารย์
วสันต์ มหากาญจนะ อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ถิรพร แสงพิรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช  โสภา และอาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์ เป็นผู้สอน
และควบคุมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 
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งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 57 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้กล่าวแสดง

ความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รหัส 57 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ และมีการบรรยายในหัวข้อ “เหตุเกิดจากเรียนจบ Ep.57 เพราะโลกมันกว้าง ทุกก้าวย่างจึง
ส าคัญ” โดย ดีเจพ่ีอ้อย  นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล การบรรยายในหัวข้อ “สาระดีๆ จากวันนี้ถึงบัณฑิต” 
โดย คุณสุทัน มุมแดง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคุณณัฐวุฒิ ตันมณี 
เจ้าหน้าที่บริการศึกษางานอ านวยการ  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 เข้าพบอธิบดีกรมการท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบอธิบดีกรมการท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคม เพ่ือเสนอแนว
ทางการท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน ณ กรมท่าอากาศยาน วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 
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ส านักกิจการพิเศษ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ร่วมงานวันเด็ก 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม จังหวัดนครปฐม 

 

 

  

  

 

 

 ส านักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน   โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วม
กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดยมูลนิธิ เจษฎา เทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม 
ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
กิจกรรมสานฝันเด็กไทยสู่นานาชาติไปกับสายการบิน JDA (Jesada Airline) กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล 
การแสดงดนตรี ฯลฯ ในโอกาสนี้ ส านักกิจการพิเศษ มอบกระเช้าเพ่ือสวัสดีปีใหม่แด่คุณเจษฎา เดชสกุล
ฤทธิ์ ประธานพิพิธภัณฑ์ฯ และในฐานะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค มิวเซียม จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  
จัดพิธีลงนามความร่วมมือการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา  

กับโรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา สาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา   โรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศนิมิตใหม่  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และโรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศรังสิต เพ่ือเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการ
งานบริการ หลักสูตรนานาชาติ และประสานความร่วมมือในการร่วมด าเนินการตามนโยบายของการ
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา รับสมัครแบบโควตา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องกุมาริกา 
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     39 
 

โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษารหัส 60 ชั้นปีที่ 1  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดทดสอบวัด ระดับความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษารหัส 60 ชั้นปีที่ 1  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการทดสอบ
ความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 โดยข้อ 4 ก าหนดให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ข้อ (1) ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
(ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจการบิน สองภาษา นานาชาติ) ต้องมีผลคะแนน
การทดสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือตามเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน 

 
 

 

 

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรสการและการจัดแสดง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้น าคณะนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยบูรณาการกับรายวิชา สื่อมัลติมีเดียส าหรับ
งานนิทรรศการและการจัดแสดง และรายวิชิการออกแบบจัดแสดงสินค้า เวลา 10.00 น. น านักศึกษาเข้า
ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพ่ือศึกษารูปแบบ
การจัดงานการบริหารพ้ืนที่ และการจัดการออกร้าน และเวลา 14.00 น. น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) เพ่ือที่จะสร้างแรง
บันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสและสนุกกับการตักตวงประสบการณ์ จากผลงานและ
ความส าเร็จของนักคิดนักออกแบบจากทั่วโลก ทั้งนี้ TCDC ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับความร่วมมือ
โดยตรงกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME และนักออกแบบชั้นน าของประเทศ ท าให้นักศึกษาเล็งเห็น
อาชีพและตลาดแรงงานในสายงานการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงชัดเจนยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) 
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โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)  
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

 
   
 
 

 
 
 

  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพ่ือให้
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้เรียนรู้เทคนิคในการท าแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEIC ทั้งด้านการฟัง การอ่านและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง รวมถึง
นักศึกษาจะได้ท าแบบทดสอบภาษาอังกฤก่อนเรียน (Pre-Test) และแบบทดสอบภาษาอังกฤษหลังเรียน 
(Post-Test) เพ่ือฝึกฝนการท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เมื่อวันที่ 10, 11, 17, 18, 24 มีนาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนในรายวิชา

ภายใต้โครงการ  EVEX Open House 2018  “TWISTTHECUBE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนใน
รายวิชาภายใต้โครงการ EVEX Open House 2018  “TWISTTHECUBE” โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน และน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้
ในงานจริง เพ่ือประเมินความสามารถในการด าเนินงานของนักศึกษา โดยมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ
รพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อ านวยการกองบริการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 - 31 
มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานน้ าพุ ศูนย์การค้า  โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการ

โรงแรม : The Best Hotelier 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ดร.กชกร ช านาญ
กิตติชัย ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และ ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการส่งเสริ มศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier 2018 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาธุรกิจ
การโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และส านักกิจการพิเศษ ภายในงานมีการแข่งขัน ทักษะ
ต่างๆ ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มากมายเช่น การแข่งขัน “Elegant Bed Making” การ
แข่งขัน “Talent Mixologist” การแข่งขัน “Creative Western Table” และการแสดงจากนักศึกษาชั้น
ปี 1 และ ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดโครงการ EVEX 
เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมอบรมสัมนา เรื่อง “ทิศทางของงาน Event กับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคไทยเเลนด์ 4.0” ตอน เเสงเเละเวที ให้กับนักศึกษา เเละศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรของ
หลักสูตรฯ เเละผู้ที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อ านวยการกองบริการ
นักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 
ดร.สุขุม เฉลยทรัยพ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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โครงการ  How  des  generation  Z  work  with  other  generations   
(Generation  Y,  X  and  Baby-boomer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า  Hospitality Management (International 
Programme) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการพัฒนานักศึกษา โดย
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการ How does generation Z work 
with other generations (Generation Y, X and Baby-boomer) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
มีความรู้ทักษะทางด้านการเขียนใบสมัครงาน ทราบเทคนิคการตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน ทักษะใน
การให้บริการกับลูกค้า เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2561 ณ ห้องล าพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ           
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท พรีเม่ียม แอร์ไลน์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิพนธ์ ระวียัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท พรี
เมี่ยม แอร์ไลน์ จ ากัด โดย นายทศพล วงศ์กิติกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์   พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วม
เป็นเกียรติและสักขีพยาน ส าหรับการลงนามในครั้งนี้เพ่ือสนับสนุนจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และ
การฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา     
(กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาภาวะผู้น า และศิลปะป้องกันตัว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา (กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาภาวะผู้น า และศิลปะป้องกันตัว) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้ และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานใน
อุตสาหกรรมบริการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เช่น วิทยากร
ศิลปะป้องกันตัว จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ วิทยากรการพัฒนาภาวะผู้น า จากภาควิชาสันทนาการ 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ และวิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ และอาจารย์ ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย  โดยมีนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง  หัวหิน ตรัง เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 – 
24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม : MoU.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม : MOU.7 พร้อมน าเสนอวิดีทัศน์แนะน าโรงแรมที่ร่วมโครงการ
ฝึกปฏิบัติงานความร่วมมือ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม : MOU.6 และปฐมนิเทศนักศึกษาฯ : MOU.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโครงการความ
ร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม : MOU.6 และปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความ
ร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม : MOU.7 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลกนก 
เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานมอบ พร้อมแสดงความยินดีและ
ให้โอวาท กล่าวรายงานโครงการโดย อาจารย์ชุติมา จักรจรัส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
พร้อมน าเสนอวิดีทัศน์แนะน าโรงแรมที่ร่วมโครงการ เกณฑ์การคัดเลือกในการฝึกปฏิบัติงานในใรงแรม
ความร่วมมือ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     50 
 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 

 

 

 

 

 

อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา : ปลุกความกล้า สร้างจิตสาธารณะ และพัฒนาทีม โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านกิจกรรมนักศึกษา และบทบาทของ
ผู้น านักศึกษาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง และอาจารย์ธเนตร  ตัญญวงษ์  อาจารย์ประจ าภาควิชา
สันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมสร้างความเป็นผู้น า และการ
พัฒนาทีม วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกช้ัน
เรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่งานบริการในระดับสากล:  Learn  Beyond  Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมสู่งานบริการในระดับสากล : 
Learn Beyond Classroom เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในงานบริการ
ในบรรยากาศท่ีสนุกสนานนอกห้องเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนโดยการท า
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะ
กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้
นักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความ
มั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน และ
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักแนวทางในการแสวงหาความรู้นอกกรอบเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น ในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ อารายาน่า ภูภิมาน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
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Premium Airline, Budget เยี่ยมชม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

CEO และคณะ ของ Premium Airline, Budget Lines Flight Academy เข้าร่วมประชุม และ
เยี่ยมชมงาน สถานที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพ่ือเตรียมการท าบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ใน
การพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติงานทางการบิน ในอนาคตต่อไป 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา                             
ภายใต้โครงการ MoU กับ บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน รุ่นที่ 3 โดยมี อาจารย์นิพนธ์ 
ระวียัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ณ Mock-up Room อาคาร 32 
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2. ด้านการวิจัย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                                              
จัดกิจกรรมท่ี 3 : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามโครงการการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  (Researcher Club) สาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ จัดกิจกรรมที่ 3 : การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ มา
บรรยายเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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3. ด้านการบริการวิชาการ 
  

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรม EVEX ปอกเปลือก 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา การจัดประชุมและนิทรรศการ รหัสวิชา 2073508 และเพ่ือเป็นการบูรณาการ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ วิชาระบบโครงการงานนิทรรศการ, วิชาการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดงานแสดงขนาดกลาง , วิชากราฟิกสภาพแวดล้อม, วิชาความรู้ทางธุรกิจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และวิชาการเป็นผู้กระกอบการสาหรับนักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรม EVEX ปอก
เปลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน เเละรูปแบบการจัดงานประชุมและนิทรรศการ 
และความเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจด้านประชุมและการจัดนิทรรศการและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพอใจให้ผู้ใช้บริการ และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการต่อ
การพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสถานการณ์การทางาน
จริง และนักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยโครงการ EVEX ปอกเปลือกเป็นกิจกรรมใน
สถานการณ์ที่จัดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ด าเนินการตาม กระบวนการ PDCA เริ่มตั้งแต่กระดมความคิด 
การแบ่งหน้าที่ การออกแบบสร้างสรรค์งาน การจัดการประชุม การจัดนิทรรศการ และการบริหารจัด
การเงิน โดยมีลักษณะของโครงการเป็นการเชิญอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย
หรือเทียบเท่า และนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ทางด้านการออกแบบนิทรรศการและการ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาความเข้าใจข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาเเละการจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานนักศึกษาปัจจุบัน
ในหลักสูตรฯ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการ
สอนอีกด้วย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ EVEX Baby Shadow  ละครเงามหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี  

เรื่อง “ลูกหมู 3 ตัว ตอนของวิเศษของคุณแม่” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขต
สุพรรณบุรี  จัดโครงการ EVEX Baby Shadow  ละครเงามหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี เรื่อง “ลูกหมู 3 ตัว 
ตอนของวิเศษของคุณแม่” โดยมีบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศเข้าชม
ละครกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องเรียน 7301 ชั้น 3 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรมราชานุญาต  
หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย             
สวนดุสิต  เป็นประธานเปิดโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดขึ้นโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุหลง ศรีกนก นักอักษร
ศาสตร์ช านาญการพิเศษ (บ านาญ) ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก” เมื่อวันที่ 27 – 28 
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดโครงการ EVEX 
ละครเงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ สัญจร ตอน ลูกหมู 3 ตัว  

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกระทุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดการเรียนการ
สอนตามแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา การออกแบบเเสงเบื้องต้น ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 เเละเพ่ือ
เป็นการบูรณาการเรียนการสอน แบบ Active learning  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเเละนักศึกษาใน
หลักสูตรได้เสริมสร้างทักษะเเละประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จัดงานจริงผ่านการจัด
โครงการ EVEX ละครเงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ สัญจร ตอน ลูกหมู 3 ตัว เมื่อวันพุธที่ 2 
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน รางกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีบุคลากร  นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลเเละเด็กเล็กของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม  
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความย่ังยืน 
กิจกรรมย่อย 3.2 ส ารวจเส้นทาง รอบที่ 2 เส้นทาง Creative Edutainment อ าเภออู่ทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมส ารวจเส้นทาง รอบที่ 2 
เส้นทาง Creative Edutainment อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 
2561 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้  ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวยาดม -ยาหม่องหัวโตป้า
ต้อย  Workshop 1 หัวโตอโรม่า (ลงมือหั่นสมุนไพรเพ่ือท ายาดมและปั้นตุ๊กตาดินญี่ปุ่น เป็นรูปหน้าคน
ทวารวดีตามสไตล์ของตนเอง)  ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว ณ ครูพลอยอู่ทอง อาร์ต สตูดิโอ ฟังการบรรยาย
เรื่อง “การผลิตงานศิลปะเพ่ือส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เมืองโบราณอู่ทอง” และท ากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนวัดช่องลม  Workshop 1 การท าสบู่ลูกกา
ปัดและสปามือทองค า  Workshop 2 การท าสบู่เจลลี่หน้าบุคคลทวารวดี  Workshop 3 การท ากระปุก
ออมสินลูกก าปัดจากเปเปอร์มาเช่ และส ารวจแหล่งท่องเที่ยว ณ ชุมชนบ้านดงเย็น (ดงเย็นสปา) ชมแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาเชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง 
Workshop 1 สปาข้าวหอมปทุมเทพ (ลงมือคั้นน้ าข้าวหอมปทุมเทพและท าสปานวดหน้าด้วยสมุนไพร
ผสมข้าวหอมปทุมเทพ) Workshop 2 สปาขี้อ้อย (นั่งรถซาเล้งพจญภัยในหุบเข้าหิมะดา (กากขี้เถ้าอ้อย) 
และลองหมกตัวและขัดผิวด้วยสครัปที่มีส่วนผสมของขี้อ้อย) Workshop 3 สปาเต้าหู้ต ารับลาวครั่ง (แช่
ตัวในน้ านมเต้าหู้ผสมสีแดงจากครั่ง บ ารุงผิวพรรณ) Workshop 4 สปาครั่ง (นวดตัวและเท้าด้วยครีมผสม
ครั่งและว่านหางจรเข้บรรเทาอาการปวดเมื่อยและฟ้ืนฟูผิวที่ถูกแดดเผาให้กลับมาชุ่มชื้น) Workshop 5 
สปาขี้นกยูง (การท าวารีบ าบัดฝ่าเท้าด้วยหินขี้นกยูง) Workshop 6 สปาสุ่มปลา (ลองประสบการณ์
หัตถกรรมยาต ารับลาวครั่ง อบตัวในไอน้ าผสมสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดเส้นทางใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์        
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
“ย้อนรอยตามเสด็จฯ ประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง ลุ่มน้ าท่าจีนเมืองสุพรรณบุรี” ระหว่างวันที่ 7 - 8 
กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสานศาสตร์
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
โครงการฯ ส าหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัย รัชกาลที่ 5 ครั้ง
เสด็จประพาสต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์
สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ดวงกมล อัศวมาศ   อาจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ตลอดการเดินทาง ถือได้ว่าเป็นเส้นทาง 
Special interest trip เพราะผู้ร่วมทริปได้ใกล้ชิดกับศิลปินในท้องถิ่น อาทิ อาจารย์วัชรินทร์   บุญมี 
โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา , คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลง
พ้ืนบ้าน-อีแซว) ประจ าปี พ.ศ.2539 และทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรง
พยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรีและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถดู
รายละเอียดเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ sustainable.dusit.ac.th  
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4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
จัดพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ภายในงานมีการท าบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไหว้ครู กตัญญูฑิตา มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี และบายศรีสู่ขวัญ  
ชั้น 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โครงการสืบสานงานศิลปะการจัดพานพุ่มดอกบัวเพื่อท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า  Hospitality Management (International 
Programme) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการสืบสานงานศิลปะการจัดพานพุ่ม
ดอกบัวเพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริมคุณค่าของศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกท้ังยังเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธ ารงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 
ณ ห้อง 201 อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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5. ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ 
 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีปิดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ กับ Zhejiang Yuexiu University สาธารณะรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นประธานกล่าวปิดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ กับ Zhejiang Yuexiu University สาธารณะรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 
กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา Zhejiang Yuexiu University 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องกุมาริกา อาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ระหว่างโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ กับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณะรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ระหว่าง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณะรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
กวางสี ณ ห้องกาหลา โรงแรม สวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ส่วนที่สอง 
ผลการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

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

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 
หลักสูตร โดยมีผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยประเมินของทุกหลักสูตร เท่ากับ 16.35 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมของคณะ เท่ากับ 3.27 คะแนน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน 3.27  คะแนน 3.27 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
 

 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร  

 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ล าดับ รายช่ือหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยประเมิน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 3.18 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว 3.49 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 3.35 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ

และการจัดแสดง 
3.27 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality 
Management (International Programe) 

3.06 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 16.35 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคณะ  3.27 
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รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

รทบ.1.1.1 มาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
รทบ.1.1.2 มคอ. 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตร 
รทบ.1.1.3 มคอ. 3 ปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตร 
รทบ.1.1.4 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตร 
รทบ.1.1.5 มคอ. 5 ปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตร 
รทบ.1.1.6 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสุตร 
รทบ.1.1.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
รทบ.1.1.8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
รทบ.1.1.9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
รทบ.1.1.10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
รทบ.1.1.11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา Hospitality Management (International Programe) 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 แต่ละหลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
หลักสูตรมาพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไปประเมิน โดยมีรายละเอียดแยกตาม
หลักสูตร ดังนี้ 
  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
 องค์ประกอบท่ี 2 ควรมีการเก็บแบบสอบถามตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชาเพ่ิมเติม เช่น 3Ps และ
ควรเก็บแบบสอบถามให้ได้ร้อยละ 100 เพ่ือจะได้สะท้อนเหตุผลที่แท้จริงเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้
ยั่งยืน  
 องค์ประกอบที่ 3 เพ่ิมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในประเด็นการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และควรระบุผลของการพัฒนาเด็กตามประเด็น TQF ทั้ง 5 ด้าน, 
ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์ของหลักสูตร 3Ps, การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ความพึงพอใจ และ
ร้อยละในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 4 ควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายในปีที่ผ่านมา เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปีถัดไป
ว่าพบประเด็นอะไรบ้างที่ควรพัฒนาปรับปรุง, ค่าของเกณฑ์มาตรฐาน และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงมี
การส่งเสริมอาจารย์โดยมีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณของงานวิจัย เช่น ลงวารสารวิจัยท่านละ 1 เล่ม 
และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการพัฒนาอาจารย์เชิงคุณภาพควรครบพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 องค์ประกอบที่ 5 ควรมีการวางแผนด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
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 องค์ประกอบที่ 6 ควรเพ่ิมผลการประเมินในปีที่ผ่านมาและควรแสดงผลการประเมินเชิงปริมาณ
ในแต่ละหัวข้อที่มีการวัดด้านความพงึพอใจ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ 3 ควรพัฒนาวิธีการเขียนโดยเฉพาะในเรื่องของระบบและกลไก และแบบ
ประเมินประเด็น ความพึงพอใจของนักศึกษาควรมีการแยกประเด็นให้ชัดเจน  
 องค์ประกอบท่ี 4 มีระบบและกลไกแต่ยังไม่เห็นกระบวนการที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการ
พัฒนาอาจารย์  
 องค์ประกอบท่ี 5 ควรพัฒนากระบวนการเขียนเนื่องจากยังไม่เห็นขั้นตอนการด าเนินงาน 
 องค์ประกอบท่ี 6 หลักสูตรควรเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งอาจเพิ่มจากเครือข่ายของหลักสูตร 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
 องค์ประกอบที่ 3 ควรเพ่ิมช่องทางในการรับนักศึกษานอกเหนือจากระบบ Admission และมี
การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับสมัคร การให้ความรู้ให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
 องค์ประกอบที่ 4 หลักสูตรฯ ควรมีระบบการส่งเสริมให้อาจารย์ ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านเผยแพร่และผลิตผลงานทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบท่ี 5 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรฯ ควรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีทางดิจิตอล 
สื่อการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
 องค์ประกอบที่ 2 พัฒนาแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิตให้มีความชัดเจนตรงประเด็นทุกมิติ และ
น าผลของการประเมินกลับมาพัฒนาหลักสูตร 
 องค์ประกอบที่ 3 การรับเข้านักศึกษาต้องมีมาตรการเชิงรุกที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และมี
กระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการวางแผนในเรื่อง
ของการพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน และมีเครื่องมือการประเมินผล
กระบวนการใน 3.1 และ 3.2 ให้ครบทุกด้านและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และควรมีการวิเคราะห์การรับเข้า 
การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 4 ควรมีการประเมินกระบวนการให้ครบทุกมิติ และแสดงให้เห็นถึงแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรควรมีแนวทางในการเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติ โดยใช้โครงงาน
บริการวิชาการจริง ท าให้นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย แต่ควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมโครงการที่จัดและวิธีการเรียนการสอน เพ่ือการวางแผนพัฒนาแบบบูรณา
การและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่า 
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 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควรวิเคราะห์ถึงความต้องการจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู้
ตามบริบทของหลักสูตร และวางแผนในการจัดเตรียมให้เหมาะสมกับสภาพวิชาและหลักสูตร 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Programe) 
  องค์ประกอบที่  3  ควรมีการวางแผนการรับนักศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก           
วางแผนการวางระบบที่ปรึกษารวมถึงการสร้างความตระหนักถึงหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ 
การใช้ชีวิตของนักศึกษา และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เสริมทักษะให้ครบทั้ง 4 
กลุ่มของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และควรมีการประเมินทักษะการเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 
 องค์ประกอบที่ 4 หลักสูตรควรส่งเสริมสนับสนุน จัดสรรงบประมาณ ก าหนดภาระงานให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าผลงานและเผยแพร่ผลงานทุกคน 
 องค์ประกอบที่ 5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดรายวิชาที่จะบูรณา
การกับ การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดกิจกรรม
ใน มคอ.3 และมีการประเมินผลใน มคอ.5 ของรายวิชานั้น 
  องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควรรายงานปัญหาเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอแก่คณะ
ทราบ เพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้เพียงพอและ
เหมาะสม และควรประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน าผลมาใช้ในการพัฒนา
ต่อไป 
 
ผู้ก ากับ 
        อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

1. นางสาวอมร  สายสังข์ 
 2. นางสาวรักษิยา  คณารักษ์ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  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 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีจ านวนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 23 คน จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 87.5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28 มี
ค่าคะแนน เท่ากับ 3.29 คะแนน ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
 
 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ผล
ด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  87.5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   0 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 64.5 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 23 
5. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  26.28 
6. ค่าคะแนนที่ได้ 3.29 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 26.28 3.29 คะแนน บรรลุ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
รทบ.1.2.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
จุดเด่น 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ในปี 2560 มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ 26.28 
เท่ากับ 3.29 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก ปี 2559 ที่มี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56 เท่ากับ 3.20 คะแนน 
และ ปี 2558 ที่มี 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เท่ากับ 2.78 คะแนน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีการตั้งค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 25 จากผลการ
ด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โรงเรียนฯ ก็จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 3 คน 
 
ผู้ก ากับ 
  อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  1. อาจารย์ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์  
  2. นาวสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  
    โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 13.71 มีค่าคะแนน เท่ากับ 1.14 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
 
 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 87.5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  75.5 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   12 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  0 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 12 
7. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 13.71 
8. ค่าคะแนนที่ได้ 1.14 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     74 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 13.71 1.14 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
รทบ.1.3.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
จุดเด่น 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)        
ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71 เท่ากับ 1.14 คะแนน  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มี 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.89  คะแนน เท่ากับ 0.74 คะแนน และ ปี 2558 ที่ไม่มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 เท่ากับ 0 คะแนน  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการได้ตั้งค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 จากผลการด าเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งโรงเรียนฯก็จะพัฒนาอาจารย์ประจ าให้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นต่อไป โดยมีอาจารย์ที่ส่งผลงานแล้วและอยู่ในกระบวนการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
 
ผู้ก ากับ 
  อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
  1. อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี  
  2. นาวสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 
ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 
 1.  ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours :SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ(หมดก าหนดการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
   SCH  =   ∑nici 
   เมื่อ ni =   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
    ci  =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 
 2.  ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

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

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับ บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
3. กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา

ต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  8:1  
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1  
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1  
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  8:1  
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1  
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1  
7. นิติศาสตร ์ 50:1  
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30:1  
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1  
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 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) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ0  คิดเป็น 5 คะแนน  
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20    คิดเป็น 0 คะแนน  
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
 คะแนนที่ได้ =5 – (ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จาก 2.3) 
        4 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

  
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ผลด าเนินงาน 
1. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) 2285.612 
2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เปน็จริง (2285.612/93) 24.58 
3. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 25:1 
4. ผลต่างสัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้ (24.58-25) -0.42 
5. ค่าร้อยละของผลต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (-0.42X100/25) -1.68 
6. ค่าคะแนนที่ได้ 5 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     77 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อปี คิดเป็น 2285.612 คน จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 93 คน สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง คิดเป็น 24.58 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 25 : 1  ผลต่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ได้ คิดเป็น -0.42 ร้อยละของผลต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ -1.68 ดังนั้นค่าคะแนน
ที่ได้เท่ากับ 5 คะแนนซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ร้อยละ -1.68 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
รทบ.1.4.1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) 
รทบ.1.4.2 รายชื่ออาจารย์ประจ า 
 
จุดเด่น 
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสามารถบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและการให้
ค าปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 
ผู้ก ากับ 

อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
 1. อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี      
 2. นายจตุรโชค  ยวงอักษร 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว  
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ตัวบ่งช้ีที่ 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 าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชวีิต
แก่นักศึกษาในคณะ  

จากการตรวจประเมิน ปี 2559 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี

ระบบกลไกในการให้การดูแลให้ค าปรึกษาวชิาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา ซึ่งมผีลการประเมิน
บรรลุค่าเป้าหมาย ในปนีี้ทางโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการจึงตั้งคา่เป้าหมายทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันี ้
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักศึกษาทุกชัน้ปีของทุกหลักสูตร จ านวน 5 
หลักสูตร ในโรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นข้อ
ร้องเรียนที่ท าให้เสียชื่อเสียงหรือเป็นเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อสงัคม 
 
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยมี
ค าสั่งแต่งตัง้ถูกต้องตามข้อบังคบัและรับทราบจาก 
ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
มหาวิทยาลยั) เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตวั 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียน อีกทั้งยังช่วยพฒันานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่

รทบ.1.5.1.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝา่ย
วิชาการ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
คร้ังที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.1.2 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 
รทบ.1.5.1.3 ค าสั่ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายตา่งๆ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
รทบ.1.5.1.4 ค าสั่งแตง่ตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ปี
การศึกษา 2560 
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มีความสมบูรณ์ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ทั้งนี้
แต่ละหลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นระบบกลไกที่ฝ่ายวิชาการ
แต่ละหลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการร่วมกันก าหนดขึ้น และน าเข้าสู่ที่ประชุม
ของแต่ละหลักสูตร และใช้ร่วมกัน โดยมีระบบ
และกลไก ดังนี ้
     1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ มีการประชุม
เพื่อเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีเกณฑ์ 
ดังนี้ 
        - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมอีายุงานไม่น้อย
กว่า 1 ป ีทั้งนี้อาจารย์ทีป่รึกษาจะมีพี่เลี้ยงคือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และอาจารยท์ี่
ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงกวา่คอยให้ค าปรึกษา
อยู่เสมอ 
        - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมบีุคลิกภาพตาม
สมรรถนะของหลักสูตร และมีความสามารถในการ
ให้ค าปรึกษา 
        - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมคีุณลักษณะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี เชน่ มีความรับผิดชอบดี มี
ความเมตตากรุณา รู้บทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา มี
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาและเปน็
ตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา เปน็ตน้ 
     2. ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดส่งรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้โรงเรียนฯ จากนั้นฝ่าย
วิชาการของโรงเรียนฯ ด าเนินการส่งรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ต่อไป โดย 
          2.1 หลักสูตรการท่องเที่ยว มีอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี ้
- ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 60) 
อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ ์
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
ห้องที่ 1 อาจารย์พิมพ์เนตร มากทัพย์ 
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ห้องที่ 2 อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ 
ห้องที่ 3 อาจารย์ ดร.ศุภพิชญ์ กิตติณัฐพงศ์ 
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
ห้องที่ 1 ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ 
ห้องที่ 2 ผศ.ดร.ถิรพร แสงพิรุณ 
ห้องที่ 3 อาจารย์กาญจนรัตน์ รตันสนธ ิ
ห้องที่ 4 อาจารย์ดร.ศุภพิชญ์ กิตติณัฐพงศ ์
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
ห้องที่ 1 ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 
ห้องที่ 2 ผศ.ดร.นภาพร จันทร์ฉาย 
ห้องที่ 3 อาจารย์ ดร.กนกพร ศิริโรจน์ 
       2.2 หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม มีอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี ้
- ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 60) 
 อาจารย์ นภารัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
ห้องที่ 1 อาจารย์รุ้งเพ็ชร ปั้นงาม 
ห้องที่ 2 อาจารยน์พมาศ กลัดแก้ว 
ห้องที่ 3 อาจารย์วริษฐา แก่นสานสนัต ิ
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
ห้องที่ 1 อาจารยน์พมาศ กลัดแก้ว 
ห้องที่ 2 อาจารย์เอกชัย จากศรพีหรม 
ห้องที่ 3 อาจารย์พรรณกาญจน ์จีรางกูล 
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
ห้องที่ 1 อาจารย์พรรณกาญจน ์จีรางกูล 
ห้องที่ 2 อาจารย์เอกชัย จากศรพีหรม 
นอกจากนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ธุรกิจการโรงแรมยังก าหนดให้มีที่ปรึกษาประจ า
โรงแรม จ านวน 20 โรงแรม ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
ในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาปฏิบัตงิาน
ธุรกิจการโรงแรม (MoU) เพื่อดูแลนักศึกษาขณะ
ไปฝึกปฏิบัติในโครงการอย่างใกล้ชิด ดังนี ้
 - โรงแรมอลอฟท์-กรุงเทพ สุขุมวิท 11 อาจารย์รุ้ง
เพ็ชร ปั้นงาม  
- โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร อาจารย์พรรณ
กาญจน์ จีรางกูล 
- โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ อาจารย์วริษฐา 
แก่นสานสันต ิ
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 - โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน-กรุงเทพ 
อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว 
 - โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ อาจารย์พรรณ
กาญจน์ จีรางกูล 
- โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ อาจารย์วรรณพรรธน์ 
ริมผดี 
 - โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี 
 - โรงแรมบันยนัทรี กรุงเทพ ผศ.ชตุิมา จักรจรัส 
 - โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ  อาจารย์นพ
มาศ กลัดแกล้ว 
 - โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ อาจารย์นภารัตน์ 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
 - โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ 
ทาวเวอร ์อาจารย์ดร. เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 
 - โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส อาจารย์นภารัตน์ 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
 - โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ อาจารย์ 
วริษฐา แก่นสานสันต ิ
  - โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ อาจารย์รุ้ง
เพ็ชร ปั้นงาม 
  - โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดยฮลิตัน กรุงเทพ 
อาจารย์วรรณพรรธน์ ริมผด ี
   - โรงแรมคอร์ดยาท โดยแมริออท กรุงเทพ 
อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม 
    - โรงแรม สวนดุสติ เพลส อาจารย์เอกชัย จาก
ศรีพรหม 
  - โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์
ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
 - โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ผศ.พิมพ์
รวี ทหารแกล้ว 
 - โรงแรมพูลแมนจี กรุงเทพ ผศ.พิมพ์รวี ทหาร
แกล้ว 
       2.3 หลักสูตรธุรกิจการบิน มีอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี ้
- ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 60) 
 อาจารย์นัษฐ์ กาญจนษัฐิต ิ
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
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ห้องที่ 1 อาจารย์ ดร. นิศากร บุตรงามด ี
ห้องที่ 2 อาจารยป์าริฉัตร พรหมสวัสดิ ์
ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
ห้องที่ 1 อาจารยน์พมาศ สุขถาวรากร 
ห้องที่ 2 อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ 
ห้องที่ 3 อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวริช 
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
ห้องที่ 1 อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย 
ห้องที่ 2 อาจารย์รุ่งรวี คลา้ยสุวรรณ 
      2.4 หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและ
การจัดแสดง มีอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
อาจารย์ ดร.นรินทร สรวิทย์ศิริกุล 
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
อาจารย์รตนนภดล สมอตินนัท ์
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง 
      2.5 หลักสูตรการจัดการงานบริการ -ชั้นปีที่ 
2 (รหัส 59) 

อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี 
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี 
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
อาจารย์ภิสุดา แสงซื่อ 
     3.  ทุกหลักสูตร ก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา อาท ิ
  หน้าที่ด้านวชิาการ 
        ดูแลเรื่องการลงทะเบียน การช าระเงิน การ
เรียนการสอน และการประเมินผล ดังนี ้
         - ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อให้
ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง 
          - ก ากับดูแลการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม 
ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอน 
ยกเว้นรายวิชา และการช าระเงนิ 
          - ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา เก็บหลักฐานการลงทะเบียน  
          - ติดตามผลการเรียน ให้ค าปรึกษาด้าน
การเรียน การฝึกงาน การเข้าร่วมกิจกรรมและ
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พูดคุยปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนนั้นๆ 
    หน้าที่ด้านแนะแนว 
          -  ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือตาม
ควรแก่กรณีส าหรับนักศึกษาที่มปีัญหาส่วนตัว 
และก าหนดให้อาจารย์ทีป่รึกษา 
          - รวบรวมข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
          - น าข้อสรุปทีไ่ด้จากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ละท่านมาหารือและแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เมื่อสิน้ปีการศึกษานั้นๆ  
          - เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นและเป็น
ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เชน่ หลักสูตรการท่องเที่ยว จาก
เดิมที่มีการแจ้งข่าวสารผ่านทาง Facebook และ 
Line ในห้องรวมส าหรับทุกชัน้ปี จึงได้เปิดกลุ่ม
ห้องแยกออกไปเป็นแต่ละชัน้ แต่ละห้อง เช่น 
นักศึกษารหัส 59 ห้อง 1 จะเปน็กลุ่ม 1 / 59 
นักศึกษารหัส 59 ห้อง 2 จะเปน็ 2 / 59 เป็นต้น  
โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาเปน็ผู้ดูแล ตอบค าถามแจ้ง
ข่าวสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก
หลักสูตรฯ อย่างเท่าเทียมกัน และปรึกษากบั
อาจารย์อย่างใกล้ชดิยิ่งขึ้น  ส่วนหลักสูตรธุรกิจ
การโรงแรมยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ไปฝกึปฏิบัติโครงการ
ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏบิัติการ MoU กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรธุรกิจ
การบินมีการแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษากรณีเข้าร่วม
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต และฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัทการบินไทย
จ ากัด (มหาชน) โดยมีการแต่งตัง้อาจารย์จิระพงษ์ 
ป้อมน้อย ร่วมกับคุณเกษรา สุมนเตมีย์ ซึ่งเป็น
พนักงานของบริษัทการบนิไทย เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างอาจารย ์นักศึกษา และ
บุคลากรในองค์กรวิชาชีพ 
       ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตาม
ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาเป็นระยะ ในกรณี
ที่พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนต่ าหรือมีความ
เสี่ยงที่จะต้องพน้สภาพเมื่อสิ้นปกีารศึกษาก็จะ
เรียกนักศึกษาเข้าพบเพื่อซักถามถึงปัญหา และ
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กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและใส่ใจในการ
เรียนมากข้ึน อาจารย์ทีป่รึกษาน าปญัหามาปรับ
เป็นข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรทุกหลักสูตรเสนอ
ผ่านประธานหลักสูตร เพื่อเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ และทบทวนแนว
ทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษา น าแนวทางแก้ไข
ปัญหาแจ้งกลบัไปยังหลักสูตรอีกครั้งเพื่อน าไปท า
แผนส าหรับ อาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ภาคการศึกษาหน้า และอาจารย์ที่ปรึกษาของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้ค าปรึกษา
คลอบคลุมด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว สังคม และ
แหล่งงานสนบัสนุน ทัง้นี้ข้อมูลนักศึกษาที่จ าเป็น 
เช่น ประวัตสิ่วนตัว สถานภาพ สถานะการช าระ
ค่าเล่าเรียน ข้อมูลนัดหมาย ข้อมูลการลงทะเบียน
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษานอกจากจะพูดคุยกับ
นักศึกษาโดยส่วนตัวแล้ว ยังสามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ที่ ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา (e-advisor)   
http://e-advisor.dusit.ac.th/#/login 
 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางนัดพบที่ปรึกษา 
ช่องทางการติดต่อกับนักศึกษา พร้อมด าเนินงาน
ให้ค าปรึกษาตามชั่วโมงที่นัดพบ  
        อาจารย์ที่ปรึกษาของทุกหลักสูตรใน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการนัด
หมายกับนักศึกษา ให้ค าปรึกษาทั้งผ่านทาง
ช่องทางหลากหลาย เชน่ การตัง้กลุ่มในเฟสบุ๊ค 
การตั้งกลุ่มในไลน์ หรือไลนส์่วนตัว หรือทาง
โทรศัพท์เพื่อขอนัดหมายพูดคุยเป็นการส่วนตัว 
หรือขอค าปรึกษาผ่านโทรศัพท์ นอกจากนี้
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรมยังก าหนดให้นักศึกษาที่
เข้าโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานธุรกิจโรงแรม (MoU) เขียนเล่าเร่ืองราว
การปฏิบัติงานในแตล่ะสัปดาห์ผ่านไดอารี่ (ไดอารี่
ที่หลักสูตรเป็นผู้ออกแบบ) และมาพบเพื่อพูดคุย
รับฟังการท างาน ความภาคภูมิใจ และอุปสรรคที่
พบเจอ และส่งไดอารี่ทุกวันจนัทร์ หรืออังคาร  
เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมลูที่นักศึกษาท างาน
ในแต่ละวนั ทักษะทีไ่ด้รับเพิ่มเติม นอกจากนี้ใน
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ไดอารี่อาจารย์ยังได้รับทราบถึงภาวะจิตใจ และ
ความสามารถในการปรับตวัของนักศึกษา ซึ่ง
บางครั้งนักศึกษาไมส่ามารถพูดออกมาได้หมด  
5. จัดท าประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา 
         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
การประเมินคุณภาพของการบรกิารนักศึกษา โดย
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรของ
โรงเรียนการท่องเทียวและการบริการ ในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้
1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ที่ 
3.72 ซึ่งในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ที่ 3.61 
2. ด้านการให้บริการข้อมูลและข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นกัศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก ที่ 3.76 ซึ่งในปี 2559 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ที่ 3.60 
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่คณะ
จัดให้เพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ที่ 
3.77 ซึ่งในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ที่ 3.65 
     ทั้งนี้หลังจากได้ท าการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการนักศึกษาพบว่าในปี 2560 มีผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นในทุกๆ ดา้น 
    
ผลการด าเนินงานการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
        จากการด าเนนิการด้านอาจารย์ทีป่รึกษาใน
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวีิตแก่
นักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการนั้น บรรลุเป้าหมายทั้งเชงิปริมาณ และเชิง
คุณภาพ กล่าวคือ ด้านเชิงปริมาณนัน้ นักศึกษา
ทุกคน จ านวน 1,424 คน ในทกุหลักสูตรมี
อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านคุณภาพ อาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างทัว่ถึง นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     86 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ดังผลที่กลา่วมาข้างตน้ โดยไม่พบข้อร้องเรียน ซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2660 นี้มีการปรับปรงุกระบวนการให้
ค าปรึกษาทางวชิาการโดยมีการเพิ่มกระบวนการ
การจัดท าแผนการเรียนรายบุคคลส าหรับ
นักศึกษาที่มีรายวชิาตกคา้งรายวิชาไม่เป็นไปตาม
แผนการเรียน  

 2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลา และนอกเวลาแก่
นักศึกษา  

2.1  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
ระบบและกลไกในการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยผา่น
จากส่วนกลาง คือ จากคณะผู้บริหารของ โรงเรียน
ฯ  ถ่ายทอดลงสู่คณะกรรมการฝ่าย ขับเคลื่อน 
ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และฝ่ายฝึกประสบการณ์ น ากลับไปแจง้
หลักสูตร และทางหลักสูตรกระจายข้อมูลไปยัง
นักศึกษา โดยช่องทางสื่อสารที่ใช้ในการสื่อสาร
ข้อมูล ได้แก่ การมอบหมายงานผ่านทางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ผ่านทางการประชุม
หลักสูตร  facebook ของโรงเรียนฯ, facebook 
ของหลักสูตรหรือผ่านช่องทางไม่เป็นทางการ เช่น 
ไลน์กลุ่ม และบอร์ดติดประชาสมัพันธ์ภายใน
บริเวณอาคารเรียน 
 
 
 
     2.2 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  เน้น
การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
เพื่อสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ  การท าความร่วมมอืกับสถาน
ประกอบการต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน จึงเป็นสิง่จ าเปน็ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึก
ทักษะ และฝึกประสบการณ์ในการท างานจริงตาม
สายงานวชิาชีพ และการท าความร่วมมือกับ
สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลการสายวชิาการและ
สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับหลักสูตรทุก
หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษา โดยทุกหลักสูตรของ รทบ. มี

รทบ.1.5.2.1 รายงานการ
ประชุมฝา่ยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.2.2 บนัทึกความ
ร่วมมือส่งนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการ MoUกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม 
รทบ.1.5.2.3 โครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาลยัสวน
ดุสิตและหน่วยบริการภาคพื้น 
(D1) บริษัท การบนิไทย จ ากัด 
มหาชน 
รทบ.1.5.2.4 โครงการความ
ร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกงานดา้น
การท่องเที่ยวกับจงัหวัดชัยนาท 
รทบ.1.5.2.5 โครงการพฒันา
หลักสูตรไมซม์าตรฐานสากล 
กับ ส านักงานสง่เสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 
รทบ.1.5.2.6 เว็บไซตโ์รงเรียนฯ 
facebookโรงเรียนฯ 
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ความร่วมมือ ดังนี ้
     1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน 
         - บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)  
         - บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
- บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จ ากัด 
     2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการโรงเรม 
        - โรงแรมอลอฟท์-กรุงเทพ สุขุมวิท 11  
        - โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร 
        - โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
        - โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน-
กรุงเทพ  
        - โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 
        - โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ 
         - โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
         - โรงแรมบันยนัทรี กรุงเทพ 
         - โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ   
         - โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ 
         - โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล 
แอนด์ ทาวเวอร์ 
         - โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
         - โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 
         - โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
         - โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดยฮลิตัน กรุงเทพ 
         - โรงแรมคอร์ดยาท โดยแมริออท กรุงเทพ 
         - โรงแรม สวนดุสติ เพลส 
         - โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์
ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค 
         - โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
         - โรงแรมพูลแมนจี กรุงเทพ 
     3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 
         - จังหวัดชัยนาท 
         - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสพุรรณบุรี 
     4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง 
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         - ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
      5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International 
Programme) 
         - Auckland University of Technology 
ประเทศนิวซีแลนด์  
         - โรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ 
      6. ความร่วมมือ International Education 
College, Guangxi University Of Finance and 
Economics, People’s Republic สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
     7. ความร่วมมือ Zhejiang Yuexiu 
University of Foreign Language สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
     8. ความร่วมมือภายใต้โครงการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสตูรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจการบินและ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
บริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษา
ต่างชาต ิ
          2.3  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ จัดบริการและประสานงานเก่ียวกับแหล่ง
งานเต็มเวลา (Full-time) และนอกเวลา (Part-
time) รวมถึงกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่างๆ 
และยังมีการชว่ยเหลือด้านจัดหางานและฝึกอบรม 
โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ
สถานประกอบการภายนอกในการรับนักศึกษา
ฝึกงานทั้งประจ าและชั่วคราว และมีการจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนีย้ังมีการให้ข้อมูล
เก่ียวกับหน่วยงานทั้งเปน็แหล่งเงินทุนกู้ยืมเรียน
เพื่อการศึกษา (ศูนย์สนเทศและแนะแนว
การศึกษา) โดยผ่านทางระบบคณะกรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะสื่อสารข้อมูลไป
ยังแต่ละหลักสูตร ผา่นระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยสื่อสารถึงนักศึกษาผา่นช่องทางในการจัดการ
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บริการข้อมูลข่าวสารตา่งๆ เชน่ ผ่านทางเวป็ไซต์
หรือระบบ Social Media ผ่านทางหลักสูตร 
รวมถึงทางคณะได้จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
นักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ ข่าวกิจกรรมพิเศษทั้งใน
และนอกหลักสูตร โครงการต่างๆ  โดยมีกิจกรรม
ของทั้ง 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี ้
     -  ความร่วมมือระหว่างมหาลัยสวนดุสติและ
หน่วยบริการภาคพื้น (D1) บริษัท การบินไทย 
จ ากัด มหาชน 
     - บันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การฝึกอบรมระหว่างมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตกับสายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     - ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหว่าง
หลักสูตร Hospitality Management 
(International Programme) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการกับ Zhejiang Yuexiu 
University of Foreign Language สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ครั้งที่ 1  
     - ความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์
มาตรฐานสากล กบั ส านักงานสง่เสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
     - ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาชีพการโรงแรม การแข่งขันปูเตียงประกอบ
จินตลีลา และการแข่งขันบาร์เทน    เดอร์ประ
กอบลีลาในวนัอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
     - ส่งนักศึกษาเข้าอบรม “หลักสูตรบัตเลอร์” 
เป็นหลักสูตรนักบริการมืออาชพีดูแลรับรองแขก
ระดับ VIP ของโรงแรม จัดโดยบ้านปาร์ค นายเลิศ 
ซื้อไลเซนส์หลักสูตรจากสถาบนับริติชบัตเลอร์ 
จากประเทศอังกฤษ มาเปิดคอร์สอบรมเพื่อพัฒนา
และยกระดับการบริการที่ดีของประเทศไทยสอน
โดย Mr. Gary Williams ซึ่งเป็น Principal และ 
Training Director จากประเทศอังกฤษ 
    - Dusit Bistro เป็นพืน้ที่รับประทานอาหาร
ของบุคลากร การท างาน รบัรองบุคลากร จัด
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กิจกรรมต่างๆ และเป็นพืน้ที่พักผ่อนและสรา้งแรง
บันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บรกิารที่ Dusit Bistro 
ทางคณะจงึได้เปดิโอกาสส าหรับนักศึกษาทัง้ 5 
หลักสูตร ได้เข้าปฏิบัตงิานเรียนรู้อบรมการท า
เครื่องดื่มที่โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต เป็น
เวลา 2 สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบัติงานจริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ท างาน ซึ่งนอกจากจะสรา้งรายได้ให้นักศึกษาแล้ว 
ยังเป็นการแหล่งฝึกปฏิบัติงานดา้นเครื่องดื่ม เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพบาริสต้าใน
อนาคตอีกด้วย 
- สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมรับสมัครโครงการ
ทูตวัฒนธรรมสวนดสุิต รุ่นที่ 4 และนักศึกษาจาก
หลักสูตรธุรกิจโรงแรม ได้รับเลอืกเป็นตัวแทนทูต
วัฒนธรรมสวนดุสิต รุน่ที่ 4 น าข้อมูลการท า
กิจกรรมของหลักสูตรและการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และข้อมูลการมีงานท าเข้ามา
รายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าโรงเรียน
ฯ ฝ่ายฝา่ยฝึกประสบการณ์ และพิจารณาเพื่อปรบั
แหล่งงานให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการต่อไป 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
กระบวนการวางแผนตามระบบและกลไกของ
หลักสูตรตาม มคอ. 2  โดยทั้งนีร้ายวิชาหลักและ
วิชาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างครบถ้วน ทุก
หลักสูตรจึงด าเนนิกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
ก่อนจบการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  
โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
จากตัวแทนอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร (THM 
Cooperative Field) โดยมีภาระหน้าที่ในการ
ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ ฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา พัฒนาโมเดลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนการท่องเที่ยว

รทบ.1.5.3.1 รายงานการ
ประชุมฝา่ยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.3.2 สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการรหัส 57 
รทบ.1.5.3.3 ผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ 
รหัส 57 
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และการบริการ และศึกษารวบรวมข้อมูล ปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ
น ามาปรับปรุง พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     3.1  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ โรงเรียนฯ มีการ
จัดประชุมพจิารณาแผนพฒันานักศึกษา เพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่ก าลงัจะ
อนุมัติจบในปีการศึกษา 2560 
     3.2  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานให้กับ
นักศึกษา เช่น การเตรียมตัวในการสมัครงาน การ
เขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติย่อส่วนตวั 
รวมถึงกรณีศึกษาและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบตัิงาน และมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่านระบบอาจารย์ทีป่รึกษา และกิจกรรม
ของหลักสูตร และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เปน็
ประโยชน์ในการน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรม หรือ
จัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่จ าเป็น 
     3.3  มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนส าเร็จการศึกษา ดังนี ้

 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
(กิจกรรมผู้น านนัทนาการ ศิลปะป้องกันตัว และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ) โดยมนีักศึกษาโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง หัวหิน ตรัง เข้า
ร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย จัดขึ้นระหว่างวนัที่ 
23-24พฤษภาคม 2561 
 การส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ของนักศึกษา รหัส 57 ของแต่ละ
หลักสูตร 
 กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
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รหัส 60   
 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วัตถ

ประสงค์ในการจัดกิจกรรม ก็คือ การแสดงความ
ยินดีกับนักศึกษาที่ก าลงัจะส าเร็จการศึกษา เป็น
การรวบรวมข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับ
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มีการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์
ในการท างานมาแนะแนวการใชช้ีวิตเพื่อเป็นแรง
บันดาลใจและเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วยั
ท างานให้กับนักศึกษา ซึ่งในปี 2560 ได้เชิญดีเจ
พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล “Talk Show 
เหตุเกิดจากเรียนจบ EP.57 เพราะโลกมนักว้าง..
ทุกก้าวย่างจงึส าคัญ”นอกจากนัน้ มีการให้ข้อมูล
จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
หัวข้อเรื่อง “สาระดีๆ จากวันนีถ้ึงบัณฑิต” ใน
ส่วนการเตรียมตัวในการรับพระราชทานปริญญา
บัตรของแต่ละปีการศึกษา เช่น ก าหนดการ วัน 
เวลา และสถานที่ การฝึกซ้อม เป็นตน้ 

3.4  มีการสรุปผลประเมินกิจกรรมเพื่อวัดผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม 
และน าเข้าที่ประชุมฝา่ยพัฒนานักศึกษา และ
พบว่านักศึกษาขาดความสนใจในบางกิจกรรม จึง
ปรับกิจกรรมในปีการศึกษาหนา้ ให้บางกิจกรรม
หลักสูตรเป็นผู้น าเสนอโครงการและกิจกรรมเอง
ตามความต้องการของหลักสูตรและน าเสนอที่
ประชุมฝา่ยพฒันานักศึกษา เพือ่ปรับการ
ด าเนินการโครงการในคร้ังต่อไป 

 4 ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5  

4.1 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา    
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้
ก ากับ ติดตาม การจัดบริการ ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ โดยมีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรมีการ

รทบ.1.5.4.1 ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร 
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ประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา 
        โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร
ของโรงเรียนการท่องเทียวและการบริการ ในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้
       ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา มีระดบัความพึงพอใจในระดับ
มาก ที่ 3.72 ซึ่งในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ที่ 3.61 

    โดยจากการประเมินของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการในปี 2560 ไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากนักศึกษา    
4.2 ด้านการจัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา  
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร และงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ท าให้นักศึกษามีแหล่งประสบการณ์หลากหลาย 
ในทุกสาขาวชิานักศึกษามีงานท ามีรายได้ในช่วง
ปิดภาคเรียน 
     - นักศึกษามีแหล่งทุกกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย
ได้รับข้อมูลจากโรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ 
     - นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น นักศึกษา
หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม ได้มีการจัด
อบรมการผสมเครื่องดื่ม และการอบรมการ
เป็นบัตเลอร์ นักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจ
ท่องเที่ยวจัดอบรมการใช้ระบบอมาดิอุสเพื่อการ
ส ารองที่นั่ง และการท าของที่ระลึกเพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
      ด้านการให้บริการข้อมูลและข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นกัศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก ที่ 3.76 ซึ่งในปี 2559 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ที่ 3.60 
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     ทั้งนี้หลังจากได้ท าการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการนักศึกษาพบว่าในปี 2560 มีผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นในทุกๆ ดา้น 
4.3 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

1.      ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่คณะ
จัดให้เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ที่ 
3.77 ซึ่งในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ที่ 3.65 
      ผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ คือนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกโดยมีงานท า
ดังข้อมูลต่อไปนี ้
     หลักสูตรฯ สาขาวชิาHospitality 
Management มีงานท า คิดเปน็ร้อยละ 100 
     หลักสูตรฯ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว มีงานท า 
คิดเป็นร้อยละ 73.89 
      หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม มีงาน
ท า คิดเป็นร้อยละ 97.30   
     หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการบินมีงานท า 
คิดเป็นร้อยละ 81.80    
    สาขาวชิาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 100 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของ
นักศึกษา  

     แนวทางการพัฒนาปรับปรงุการให้บริการ
ข้อมูลที่สนองตอบความต้องการของนักศึกษานั้น 
ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี ้
      5.1  แนวทางการพัฒนาดา้นการจัดบริการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

รทบ.1.5.5.1 รายงานการ
ประชุมฝา่ยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
รทบ.1.5.5.2 รายงานการ
ประชุมฝา่ยวชิาการ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหลักสตูรโดย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการต่อทีป่ระชุมของ
โรงเรียนฯ เพื่อร่วมกันทบทวนผลการด าเนนิงาน
การให้ค าปรึกษาและวิธีการจัดการต่อข้อร้องเรียน 
เพื่อน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป โดย
ยกตัวอย่างจากการรายงานผลด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ สาขาวชิาการท่องเที่ยว พบว่ามี
แนวทางในการพัฒนา ระบบการให้ค าปรึกษาดังนี้  
     1. จัดท าหน้าเพจโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ  
      มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เปน็ช่องทางให้
ค าปรึกษาและศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารจาก
หลักสูตร ซึ่งอาจารย์ทีป่รึกษาและคณาจารย์ของ
หลักสูตรฯ สามารถอ่านข้อมูล ข่าวสารจากเพจนี้ 
และสื่อสารกับนักศึกษาในกลุ่มห้องใน Line และ 
Facebook ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคยและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
ท าให้อยากมาปรึกษาและขอค าแนะน าต่างๆ จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
     2. จากกระบวนการควบคุมดูแลและให้
ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรีของหลักสูตรฯ  พบว่านักศึกษา
สามารถเข้าใจถึงระบบการเรียนการสอน การ
ปรับตัวในการใชช้ีวิตในรั้วมหาวทิยาลัย นักศึกษา
มีความสุขในการใชช้ีวิต และกลา้ขอค าปรึกษา
จากอาจารย์ทีป่รึกษามากข้ึน และการปรับปรุง
ช่องทางการติดต่อ  ซึ่งการเพิ่มช่องทางการติดต่อ 
ทั้ง Facebook และ Line นั้น ด าเนินการโดยแยก
กลุ่มเป็นห้อง ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
อาจารย์ได้งา่ยขึ้น ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็
สามารถแก้ปัญหา บอกข่าวสารและให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน 
5.2  แนวทางการพัฒนาด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
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          จากนโยบายของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการด้านการฝึกทักษะวิชาชีพนอกหลักสูตร ให้ทุก
หลักสูตรน าบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการการส่งนักศึกษาไป
ฝึกประสบการวิชาชีพ และน าผลที่ได้มาพูดคุย
แลกเปลี่ยน เพื่อวางแผนและพฒันาในด้านการ
เรียนการสอนและดา้นอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. ท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การฝึกงาน และ
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของสถานฝึกงาน
ที่หลักสูตรก าหนด 
2. พัฒนาทักษะการเขียน ทั้งการสะกดค า การ
อธิบายความหมาย และการน าเสนอ 
3. เน้นให้นักศึกษาเข้าใจและฝึกฝนภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 
4. ปรับช่วงเวลาของการเรียนบางรายวชิา หรือ
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
เหมาะสมต่อตลาดแรงงาน 
 พัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์ 
1. เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ และ
ความเป็นผูน้ า และท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการให้ทราบถึงทักษะที่หลักสูตร
ต้องการเมื่อไปฝึกงาน เพื่อปรับแบบประเมนิ 
2. ท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การฝึกงาน และ
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของสถานฝึกงาน
ที่หลักสูตรก าหนด 
 
 พัฒนาบริการด้านการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา  
     โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษา และคณาจารย์ทุก
ท่านติดตาม หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาทัง้ภายใน และภายนอก เพื่อเป็น
ข้อมูลให้นักศึกษาที่ต้องการทุนเหล่านั้น โดยมี
ศูนย์สนเทศและแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 
ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต เป็นหน่วยงานหลักใน
การให้บริการด้านทุนการศึกษา 
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5.3  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 
     คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาผลจากการประเมิน
การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
โดยเห็นพ้องกันว่าควรพฒันากระบวนการฝึก
ทักษะอาชีพ มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 
ด้าน คือ  
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยในการท างานและมีทัศนคตทิี่ดีต่อ
วิชาชีพ  ตลอดจนมีภาวะผู้น าและเป็นสมาชิกที่ดี
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบและข้อบังคบัขององค์กรและสังคม  
- นักศึกษามีความรู้ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
- นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และ 
- มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
ความขัดแย้ง รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมและมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและมีความรบัผิดชอบต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย  
- นอกจากนั้น นักศึกษายังต้องมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

        จากประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการ
โครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้าง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ และการประเมินการฝึก
ประสบการณ์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของศิษย์เก่ามีการพัฒนา

รทบ.1.5.6.1 รายงานการ
ประชุมฝา่ยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.6.2 ฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า  
รทบ.1.5.6.3 ตัวอย่างหนา้
เพจ Facebook ของศิษย์
เก่าสัมพันธ์โรงเรียนการ
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ระบบความสัมพนัธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จากการประสานประโยชน์
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างโรงเรียนฯ และศิษย์เก่าของทุกหลักสูตร   

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ศิษย์เก่าในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์
เก่าของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงมี
กระบวนการด าเนินงานการในให้ข้อมูลและความรู้
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 
           3.1  จัดให้มีการเพิ่มข้อมูลฐานศิษย์เก่า
เพื่ออัพเดทจ านวนศิษย์เก่าสัมพนัธ์โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวฯ  
           3.2  แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ โรงเรียนการทอ่งเที่ยวและการ
บริการ  ทั้งในเร่ืองการรับสมัครงาน การอบรม
สัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสายงาน
ด้านการบริการและการท่องเที่ยว  ดังนั้น 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงได้
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลศิษยเ์ก่า ซึ่งทาง
โรงเรียนฯ สร้างช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนฯ ได้
อย่างสะดวกและไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ประกอบด้วย 
เว็ปไซต์ของโรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ 
และFacebook ศิษย์เก่าโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ และได้เชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้
เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การประกอบ
วิชาชีพของศิษย์เก่าในปัจจบุัน เช่น โครงการวาปี
บุษบากร ได้เชิญมัคุเทศก์ทั่วไปและมัคุเทศก์ที่เป็น
ศิษย์เก่ามาเพิ่มเติม Update ความรู้ให้ทันสมัย 
หรือเพิ่มพูนรายละเอียดความรู้ทางดา้นการ
ทอ่งเที่ยวและทักษะที่จ าเปน็เพิม่เติมให้กับมักคุ
เทศก์อาชีพ 

ท่องเที่ยวและการบริการ, 
ตัวอย่างหน้าเพจเว็ปไซต์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
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การประเมินตนเอง 

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

 
จุดเด่น 

โรงเรียนกรท่องเที่ยวและการบริการมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยมีผลประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษาในทุกด้านเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีการ
เพ่ิมกระบวนการดูแลนักศึกษากลุ่มที่มีรายวิชาตกค้างอย่างใกล้ชิด อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการวางแผนการ
เรียนให้กับนักศึกษาที่มีรายวิชาตกค้างเป็นรายบุคคล ท าให้นักศึกษาสามารถคาดการณ์ก าหนดการขอ
ส าเร็จการศึกษาของตนเองได้ อาจารย์ที่ปรึกษายังเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นการลด
ช่องว่างในการสื่อสารและให้ค าปรึกษาอีกด้วย 

ผู้ก ากับ 
อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

1. อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร์ 
 2. นายอาณัติ สนธิทรัพย์ 

3. นางสาวฝนทิพย์  ตูพานิช 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 
2. อาจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม  

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาโดยคณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์
ทุกหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
สาขาวชิาธุรกิจการบนิ สาขาวชิาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง และสาขาวิชา 
Hospitality Management และแต่งตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทั้ง 5 หลักสูตร โดยนักศึกษาเปน็ผู้ด าเนินการหลัก 
และมีอาจารย์เปน็ทีป่รึกษา 
     ในการประชุมเพื่อท าแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ให้
คณะกรรมการนักศึกษามีส่วนรว่มในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น มาจาก
การพิจารณาข้อมูลจาก 3 ส่วนคือ นโยบาย
โรงเรียนฯ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรมปี 2559 โดย
เป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของนักศึกษา 
     ในแผนการจัดกิจกรรมระบวุัตถุประสงค์ของ
แผน โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี/้เกณฑ์สกอ. 
แหล่งงบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/
กิจกรรม   ค่าเป้าหมาย  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ  
     ในระหว่างปีการศึกษา โรงเรียนฯ มีการ
ประชุมติดตามการการด าเนินงานการจัดกิจกรรม 

รทบ.1.6.1.1 ค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
ประจ าปี การศึกษา 2560 
รทบ.1.6.1.2 ค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษา 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี 
การศึกษา 2560 
รทบ.1.6.1.3 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.1.6.1.4 สรุป
รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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และสรุปการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตลอดทั้งป ี
แผนปฏิบัติการการจัดกจิกรรมส าหรับนักศึกษา 
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการของปี 
2560  
วัตถุประสงค์  
1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 5 
ประการ 
ประกอบด้วย  
   (1) คุณธรรม จริยธรรม  
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะทางปัญญา  
   (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. นักศึกษาพฒันาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านในการ
เรียน และการท ากิจกรรมต่างๆ 
2. สามารถน าทักษะการประกันคุณภาพ PDCA ไป
ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียน และการใช้
ชีวิตประจ าวนั  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมทีสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติครบ 5 
ด้าน  
2. มีการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ร้อยละ 100  
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
เพื่อแนะแนวการใช้ชีวติในรั้วมหาวิทยาลยั ได้
พบปะเพื่อนใหม่ มีความสัมพันธ์ทั้งในหลักสูตร
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นอกหลักสูตร 
ระยะเวลา  
ก่อนเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2560 
งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ เป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกับ
มหาวิทยาลยั  
2. โครงการไหว้ครู กตัญญฑูิตา  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระลึกในพระคุณของครู
อาจารย ์
ระยะเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1  
งบประมาณ 
40,000 บาท 
    3. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 57 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
ให้มีแนวทางและแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพ และสร้างความผูกพันให้เกิดแก่นักศึกษา
ผ่านกิจกรรมอ าลาอาลัย และจดัท าฐานข้อมูลศิษย์
เก่า 
ระยะเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1  
งบประมาณ 
30,000 บาท 
    4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการป้องกันตัว การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันผา่นกิจกรรมผู้น า
นันทนาการ และเสริมสร้างให้ทกัษะการปฐม
พยาบาลและการฟื้นคนืชีพเบื้องต้น  
ระยะเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 
งบประมาณ  
80,000 บาท 
    5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 
ทักษะการเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21   
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผูน้ า เรียนรู้การ
ท างานอย่างเป็นระบบ การปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การท างานร่วมกันเป็นทมี และมีความรู้ใน
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ระบบประกันคุณภาพ PDCA  
ระยะเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 
งบประมาณ  
30,000 บาท  

 2 ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนนิ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
   (1) คุณธรรม จริยธรรม 
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะทางปัญญา  
   (4) ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) คุณธรรม จริยธรรม 
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะทางปัญญา  
   (4) ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
    2. โครงการไหว้ครู กตัญญฑูิตา  
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 2 ด้าน ได้แก่    
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    3. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 57  
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 3 ด้าน ได้แก่    
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(2)  ด้านความรู ้  
(3) ด้านทักษะทางปญัญา  
   4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 3 ด้าน ได้แก่  
(2)  ด้านความรู้  
(3) ด้านทักษะทางปญัญา    
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

รทบ.1.6.2.1 แผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.1.6.2.2 เล่มสรุป
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.2.3 เล่มสรุป
โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิ
ตา 
รทบ.1.6.2.4 เล่มสรุป
โครงการปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษารหัส 57 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.1.6.2.5 เล่มสรุป
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา 
รทบ.1.6.2.6 เล่มสรุป
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักศึกษา : ทักษะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 
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    5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 
ทักษะการเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 : ทักษะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก ่ 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(2)  ด้านความรู้  
(3) ด้านทักษะทางปญัญา  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และ (6) ด้านประกันคุณภาพ 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา  

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ทักษะ
การเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21  : ทักษะการเป็น
ผู้น าในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้น าของผูน้ านึกศึกษา ซึ่งประกอบด้วยความรู้ 
และทักษะตา่ง และมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และ
ทักษะประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการ PDCA ส าหรับน าในไปใช้ในการ
วางแผนและด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย และมุ่งหวังในนักศึกษาน ากระบวนการ 
PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการใช้
ชีวิตประจ าวนัด้วย  

รทบ.1.6.3.1 แผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.1.6.3.2 เล่มสรุป
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักศึกษา : ทักษะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป  

ทุกโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการจัดขึ้น มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ก าหนดตัวชี้วดั
ความส าเร็จ โดยให้ประเมนิผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งด้านคุณภาพ และ
ปริมาณทุกคร้ัง เพื่อน าผลการประเมินและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณา เพื่อแก้ไขและพัฒนา
ในการจัดโครงการปีต่อไป ดังนี ้
    1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
วัตถุประสงค์โครงการ  
เป็นการแนะแนวการใชช้ีวิตในรัว้มหาวิทยาลัย ได้

รทบ.1.6.4.1 เล่มสรุป
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  
รทบ.1.6.4.2 เล่มสรุป
โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิ
ตา 
รทบ.1.6.4.3 เล่มสรุป
โครงการปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษารหัส 57 
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     105 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

พบปะเพื่อนใหม่ มีความสัมพันธ์ทั้งในหลักสูตร
นอกหลักสูตร ผลการประเมิน (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  (2)  ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้าน
มากกว่า 3.51 
ผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.60 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสามารถปรับตัวจากการเป็นนักเรียนมา
เป็นนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ส าหรับการใชช้ีวติในรั้ว
มหาวิทยาลยั 4 ปี นักศึกษารู้จกัมหาวิทยาลัยและ
ภูมิใจในมหาวิทยาลยั 
ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบ เช่น การแต่ง
กายให้ถูกระเบียบ วิธีการลงทะเบียน ระดับผลการ
เรียนตลอดการศึกษา ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ด้านความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกา สิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น 
ส านักวิทยาบริการ ศูนย์บริหารการ หรือ โฮมเบ
เกอรี่ รู้จักความเป็นมาของมหาวิทยาลัย มากข้ึน 
และรู้จักคณะ รวมถึงบุคลากรของคณะ  
    2. โครงการไหว้ครู กตัญญฑูิตา  
วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระลึกในพระคุณของครู
อาจารย์ โดยมีการบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครู 
ผลการประเมิน (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้าน
มากกว่า 3.51 
ผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.58 
 

รทบ.1.6.4.4 เล่มสรุป
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา  
รทบ.1.6.4.5 เล่มสรุป
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักศึกษา : ทักษะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีสัมมาคารวะ เคารพ และอ่อนน้อมครู
อาจารย์   
ผลการด าเนินงาน นักศึกษามีความอ่อนน้อม และ
มีสัมมาคาระวะกับอาจารย์ เนื่องจากการเข้าร่วม
กิจกรรมท าให้เข้าใจความส าคัญของการมีครู 
อาจารย์ช่วยถา่ยทอดความรู้ และเข้าใจในความ
ปรารถนาดทีี่อาจารย์มีต่อลูกศิษย์ โดยเป็นข้อมูลที่
ได้มาจากการรายงานผลในรายวิชาและการ
ประชุมหลักสูตร 
    3. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 57 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
วัตถุประสงค์โครงการ 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ให้มี
แนวทางและแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพ 
และ สร้างความผูกพนัให้เกิดแก่นักศึกษาผ่าน
กิจกรรมอ าลาอาลัย และ จดัท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า  
ผลการประเมิน (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2)  
ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้าน
มากกว่า 3.51 
ผลการด าเนนิงาน คา่เฉลี่ย 4.46 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
นศ.สามารถตั้งกลุ่มและเข้าร่วม Alumni และมี
ผู้ประกอบการมาร่วมตัดบูธเพื่อเปนโอกาสในการมี
งานท าในวนังาน 
ผลการด าเนินงาน 
รทบ. มีข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปจัจุบันมากข้ึนจาก
การเข้าร่วมกลุ่ม THM Alumni และนักศึกมี
โอกาสในการสมัครงานและไดง้านมากข้ึน
เนื่องจากผู้ประกอบการมารับสมัครและสัมภาษณ์
ในวันนัน้เลย  
    4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการป้องกันตัว การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันผา่นกิจกรรมผู้น า
นันทนาการ และเสริมสร้างให้ทกัษะการปฐม
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พยาบาลและการฟื้นคนืชีพเบื้องต้น ผลการ
ประเมิน (2)  ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้าน
มากกว่า 3.51 
ผลการด าเนนิงาน คา่เฉลี่ย 4.31 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
เข้าใจสมรรถนะเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการเปน็
บคุลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ได้พบ
และร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา รทบ. จากต่างศูนย์ฯ
การศึกษาฯ 
ผลการด าเนินงาน  
นักศึกษาเข้าใจ และสามารถน าสมรรถนะที่จ าเปน็
ด้านการท่องเที่ยวไปใช้ในการบริการ  
และนักศึกษาของ รทบ. มีเครือข่ายนักศึกษาที่มา
จากศูนย์การศึกษามากข้ึน และนักศึกษาที่มาจา
ศูนย์การศึกษาได้เข้าใจและเห็นภาพการ
ด าเนินงานของคณะจากส่วนกลางและรู้สึกถึง
ความเป็นสว่นเดียวกันของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 
    5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 
ทักษะการเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21   
วัตถุประสงค์โครงการ 
พัฒนานักศึกษาให้มีความเปน็ผูน้ า เรียนรู้การ
ท างานอย่างเป็นระบบ การปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การท างานร่วมกันเป็นทมี และมีความรู้ใน
ระบบประกันคุณภาพ PDCA ผลการประเมิน (1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2)  ด้านความรู้ (3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  และด้านประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้าน
มากกว่า 3.51 
ผลการด าเนนิงาน คา่เฉลี่ย 4.97 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
เข้าใจกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา และ
เข้าใจระบบ PDCA สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดโครงการ และถ่ายทอดสูค่ณะกรรมการ 
เพื่อน และรุ่นน้อง ในการประชมุและการ
ด าเนินการจริง 
ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพโดย
นักศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัด
โครงการ กิจกรรม หรือการเรียนในรายวิชา        

 5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

     เมื่อสิ้นสุดการด าเนนิงานการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้ประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน
ประกอบไปด้วย 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 
2. ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี 2560 
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ กล่าวคือ สามารถ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาติ 5 ประการ และกิจกรรมให้นักศึกษามี
ความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
และบรรลุเปา้หมายของแผน โดยนักศึกษาสามารถ
น า กระบวนการ PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
หรือ การเรียนของนักศึกษาได้ เห็นได้จาก
นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ และสามารถด าเนินงาน โดย
มีการตรวจสอบการด าเนนิการเพื่อท าให้การจัด
กิจกรรมส าเร็จลุล่วง และ สามารถเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขวิธีการด าเนนิกิจกรรมเม่ือพบว่ามี
ข้อผิดพลาด หรือเหตุที่จะไม่สามารถท าให้
แผนงานที่วางไว้ประสบความส าเร็จได้  

รทบ.1.6.5.1 สรุป
รายงานการประชุมฝา่ย
พัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
รทบ.1.6.5.2 แบบ
ประเมินผลการด าเนนิงาน
ตามแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 
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อย่างไรก็ตามจากการประชุมสรปุผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษตามแผนของปีการศึกษา 
พบว่า  
1. นักศึกษาในยุคนี้นิยมกิจกรรมมากกว่าการฟัง
บรรยาย ซึ่งหากเป็นเนื้อหาที่ยาก จ าเป็นที่จะต้อง
มีการอธิบายหรือน ากิจกรรมเข้ามาชว่ยให้
นักศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่าย และสนใจร่วม
กิจกรรมตลอดก าหนดการ  
2. การจัดกิจกรรมนั้นในหลายองค์ประกอบ เช่น 
วิทยากรบรรยาไม่สามารถมาในวันที่ก าหนดไว้ 
จ านวนวิทยากร และอุปกรณ์ไมเ่พียงพอต่อการจัด
กิจกรรมในครั้งเดียว ท าให้ต้องมีการแบ่งกลุ่ม และ
แบ่งช่วงการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้อบรมทุกคน สถานที่ทีส่ามารถ
รับรองจ านวนผู้เข้าอบรมไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อมี
เหตุการณ์ หรือเงื่อนไขดังกล่าวท าให้วันที่จัด
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับตารางปฏิทินวชิาการ ท า
ให้นักศึกษา หรืออาจารย์บางทา่นไมส่ามารถเข้า
ร่วมได้  
3. นอกจากผลการเรียนรู้ 5 ด้าน แล้ว ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ 
และใช้ชีวติของนักศึกษา และ ควรปลูกฝักความ
เป็นสวนดุสิตให้นักศึกษาได้ตระหนึกและมีการ
ด ารงตนอย่างเป็นคนสวนดุสิตให้มากข้ึน 

 6 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการ
ประเมินผลหลงัการจัดโครงการทุกโครงการ และมี
การน าผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ มา
พิจารณาจัดการปรับปรุงแผน ดงันี ้
     1. พัฒนารูปแบบของการจดักิจกรรม ให้มี
ความน่าสนใจมากข้ึน  
     2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมควรสอดคล้องกับ
ปฏิทินวชิาการ เพื่อแก้ไขและพฒันาในการเขียน
แผนและจดัโครงการในปี 2561  
     3. เพิ่มการจัดโครงการ กิจกรรม หรือจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเนน้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) และความเปน็สวนดุสิต (SDU SPIRIT) ซึ่ง

รทบ.1.6.6.1 สรุป
รายงานการประชุมฝา่ย
พัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
รทบ.1.6.6.2 แผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประกอบด้วย บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน ด ารง
ตนอย่างมีคุณค่า ท างานด้วยความประณีต 
เสียสละเอ้ืออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย 
แสดงความเปน็สวนดุสิต มสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และมีความเป็นผู้น า รวมทั้งมีสุขภาวะ
ที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และมีความเปน็
พลเมืองที่ดี  

 
การประเมินตนเอง 

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

 
จุดเด่น  
 1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดโครงการกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการและด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยหลักสูตรฯ และนักศึกษา ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่  

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ด้านความรู้  
- ด้านทักษะทางปัญญา  
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

    - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรเป็นผู้จัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรมตามแผน  ภายใต้โครงการ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
  3. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถวางแผนกิจกรรมและโครงการและด าเนินการเป็นประจ า
ตามกระบวนการ PDCA โดยเห็นได้จากการแก้ปัญหาของนักศึกษาจากการประชุมเพ่ือสรุปโครงการ และ
น าการแก้ไขปัญหามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมถ่ายทอดสู่รุ่นน้องต่อไป 
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ผู้ก ากับ 
อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

1. อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์   
 2. อาจารย์นภารัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

3. นายอาณัติ สนธิทรัพย์ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
 1. อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 
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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 มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวจิัยที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค ์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัย โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยของโรงเรียนฯ ได้มีการน า
ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือระบบ R-
system ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาใช้ส าหรับคณาจารย์ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อน าข้อมูลที่เป็นแบบ
เสนองานวิจัยที่อาจารย์แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นมาลงระบบ
นี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบของหน่วยงานวิจัย
ระดับชาติ ซึ่งคือระบบ NRMS นอกจากนั้น ยังเป็นการเก็บ
ข้อมูลงานวิจัยรายบุคคลให้แก่คณาจารย์ทุกท่านอีกด้วย 
 
ระบบนี้ คณบดีสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวกับงานวิจัยของคณาจารย์ในโรงเรียนได้ เช่น 
ความก้าวหน้าของของการยื่นขอเงินสนับสนุนงานวิจัย 
งบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนทุนวิจัย ความก้าวหน้าของ
งานวิจัย และงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการได้เชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในเรื่องของข้อมูล
การขอทุนและการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจากเงินบ ารุง
การศึกษาและเงินงบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนฐานข้อมูล
ความรู้ด้านงานวิจัย 

รทบ.2.1.1.1  เว็บไซต์ R 
System ของสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
(http://research.dusit.
ac.th/r-
system/home/index.p
hp) 
รทบ.2.1.1.2 หน้าเว็บ
เร่ืองการจัดสรรทุนของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
(http://research.dusit.
ac.th/new/th/pr/index
.php?key=fund#&slide
r1=2) 
รทบ. 2.1.1.3 หน้าเว็บ
เร่ืองฐานข้อมูลความรู้ด้าน
การวิจัย 
(http://research.dusit.
ac.th/new/th/pr/index
.php?key=e-
research#&slider1=2) 

 2 สนับสนนุพันธกิจดา้นการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในประเด็นต่อไปนี้  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการสนบัสนนุ
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในด้าน
ห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า

รทบ.2.1.2.1 
http://www.arit.dusit.ac.t
h 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

   - ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
   - ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
   - สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  
   - กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวชิาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยใช้
ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยมีฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการอย่างเพียงพอ ได้แก่  
Thailis, Proquest, Science Direct, ACS, IEEE, 
Clinical Key, ACM, ISI, Wilson Web, Emerald, 
EBSCO Business Source Complete, EBSCO 
Academic Search Complete, ERIC, CINAHL, 
Clinical Skill, SCOPUS, Springer Link, IG Library 
อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงานวิจยั เช่น 
EndNote, Turnitin และอักขราวิสุทธิ์  
 
นอกจากนั้น โรงเรียนฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัดกิจกรรม Researcher Club อัตลักษณ์ด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสง่เสริมให้อาจารย์
สร้างสรรค์งานวิจัยและส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุน่ใหม่
ของโรงเรียนฯ  โดยกิจกรรมที่จัดนี้ได้มาจากการ
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการวิจยั
จากคณาจารยท์ุกท่านในคณะ โดยได้จัดกิจกรรมรวม 
5 กิจกรรม ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ ในวันอังคาร ที ่20 
มีนาคม   2561 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวน
ดุสิต เพลส มหาวทิยาลัยสวนดสุิต 
     กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเลือกใช้
กระบวนการวิจัยและวิธีวิจยัให้เหมาะกับวัตถุประสงค์
และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในวนัจันทร์ ที่ 23 เมษายน 
2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
     กิจกรรมที่ 3 : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ ในวนัพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
     กิจกรรมที่ 4 : คลินิกบทความวิจัย ในวนัพฤหัสบดี 
ที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรม
สวนดุสติ เพลส มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
     กิจกรรมที่ 5 : คลินิกวิจัย จดัในวันอังคารที่ 21 

รทบ. 2.1.2.2 ค าสั่ง
คณะกรรมการ Researcher 
Club 
รทบ. 2.1.2.3 รายงานการ
ประชุม                                                      
ผลการส ารวจความต้องการ
ในการพฒันาตนเองดา้นการ
วิจัยจากคณาจารยท์ุกท่าน
ในคณะ 
รทบ. 2.1.2.4 รูปภาพการ
จัดกิจกรรม Researcher 
Club ทั้ง 5 ครั้ง  
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สิงหาคม 2561 และพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุม รทบ. และห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรม
สวนดุสติเพลส มหาวทิยาลัยสวนดุสิตตามล าดับ 
 
การด าเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยคณะท างาน 
13 คนจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ และการ
ด าเนินงานโครงการฯ นัน้มีค่าเป้าหมายคือในเชิง
ปริมาณ ต้องจ านวนชุดข้อเสนอโครงการวิจัยและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ อย่างน้อย 4 แผนงาน  20 โครงการ จากการ
ด าเนินการทีผ่่านมานั้น บรรลุตามค่าเป้าหมาย โดย
คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไดข้้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ งบประมาณดา้นการ
วิจัยปกติ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 12 แผนงาน 37 
โครงการ  
 
นอกจากนั้น ทางคณะยังได้มีการจัดการอบรมการ
จัดการความรู้ (KM) เร่ือง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ตามเครือข่ายอัตลักษณ์ 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เป็นทุนวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 

มหาวิทยาลยัฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิ การเสนอ
โครงการวิจัยและอัตราการจา่ยเงินอุดหนุนการวิจัย และ
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
แบ่งเป็นเงนิทุนภายใน (บกศ.) และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
(เงินงบประมาณแผ่นดนิ) ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับทุนอุดหนนุ
การวิจัยประจ าปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) 
จากภายนอก จ านวน 4,951,580  บาท ซึ่งทางโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ศึกษา 
และวิเคราะห์แนวโน้มความรู้ทีท่ันสมัย การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในช่วงปีการศึกษานั้น  ๆ ประกอบกับ อัตลักษณ์
ของรทบ.  เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการจัดท าโครงการชุด
วิจัย ซึ่งโครงการย่อยนัน้จะได้มาองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของทุกหลักสูตรในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ  ซึ่งคณะกรรมการวิจัย  ไดร้่วมมือกับสถาบันวจิัยล
พัฒนา จัดกิจกรรม Resercher Club จะมีส่วนใน
กระบวนการสนับสนนุตั้งแต่การเขียนโคร่งร่างวจิัย เทคนิค
การเลือกการใช้กระบวนการวิจัยและวิธีวิจัยให้เหมาะกับ

รทบ.2.1.3.1 แผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
: ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
รทบ.2.1.3.2 ประกาศ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตรา
การจ่ายเงินทนุอุดหนุน
การวิจัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวงั และการจัดคลนิิกวิจัย
เพื่อให้ผู้ทรงช่วยแนะน า แก้ไข ปรบัปรุง และให้ค าปรึกษา
การท าวิจัยในกระบวนการต่าง  ๆเพื่อท าให้มั่นใจว่าโครงการ
ชุด และโครงการย่อยของคณาจารย์ รทบ. ได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับการจัดสรรทุนวิจยัทั้งจากภายในและ
ภายนอก หมายรวมถึงการสนบัสนนุต่อยอดในด้านการ
เขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ระดบันานาชาติ  

รทบ.2.1.3.3 ประกาศ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
เร่ือง เกณฑ์อุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ. 2560 
รทบ.2.1.3.4 
http://research.dusit.a
c.th/ 
new/th/home/index.p
hp 
เว็บไซด์ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวทิยาลัย 
รทบ.2.1.3.5 สัญญาทุน
วิจัยของคณาจารย์ใน 
รทบ. 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติ  
 

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยก าหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนใน 
ประกาศของมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2559 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ได้จัดสรรงบประมาณ  ดังนี ้
     1. วงเงินอุดหนนุ 5,000 บาทส าหรับการเขียน
บทความวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวฒุิที่มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งไม่เกิน 
3 คน  
     2. การเผยแพรผลงานหรืองานสรา้งสรรค์ในที่
ประชุมวชิาการระดบัชาติ หรือวารสารวชิาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จะสนบัสนุนตาม
ความเป็นจริง 
    3. ในการเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในงานประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติในต่างประเทศ และต้องมี
การน าบทความไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
จ่ายตามทวีป และกลุ่มประเทศ ไม่เกินอัตราดังนี้ 
       • โซนอเมริกา อัฟฟริกา สนับสนุน 30,000  
บาท 

รทบ.2.1.4.1 ประกาศ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตรา
การจ่ายเงินทนุอุดหนุน
การวิจัย 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560  
รทบ.2.1.4.2  แผนกล
ยุทธ์ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดุสิต พ.ศ. 2557 - 2560 
รทบ.2.1.4.3 
http://research.dusit.a
c.th/ 
new/th/home/index.p
hp 
เว็บไซด์ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวทิยาลัย 
รทบ.2.1.4.4 ประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ เร่ือง 
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       • โซนยุโรป ออสเตรเลีย สนับสนนุ 25,000 บาท 
       • โซนเอเซีย ยกเว้นประเทศไทย  สนับสนนุ 
20,000  บาท 
     4. การสนบัสนุนเงนิรางวลัส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัยหรือ วิชาการ ดังนี้ 
      • วารสารระดบัชาติ ทีไ่ด้รับการรับรองจากศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่มสองจ านวน 
1,000 บาท  
      • วารสารระดบัชาติ ทีไ่ด้รับการรับรองจากศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่มหนึ่งจ านวน 
3,000 บาท  
      • วารสารระดบันานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจาก
ฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูล SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
หรือที่เทียบเท่า โดยเป็นไปตามเกณฑ์ค่าวัดความถี่
ของการ อ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact 
Factor) และค่าควอไทล์ (Quartile) หรือที่เทียบเท่า 
แบ่งตามสาขา ดงันี้  
     1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
        • มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0-2  หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 3 และ 4 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 5,000 
บาท 
        • มีค่า Impact Factor มากกว่า  2-4 หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 2 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 10,000 บาท 
        • ค่า Impact Factor มากกว่า 4 ขึ้นไป หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 1 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 20,000 บาท 
     2. สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
        • มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0-1 หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 3 และ 4 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 5,000 
บาท           
       • มีค่า Impact Factor มากกว่า 1-3 หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 2 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 10,000 บาท           
       • มีค่า Impact Factor มากกว่า 3 ขึ้นไป หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 1 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 20,000 บาท  
       ผู้ที่ขอสนับสนนุเงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัยหรือวิชาการ ต้องเป็น

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การ
เสนอโครงการวิจัย และ
อัตราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.
2555 
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ชื่อ แรก (First Author) หรือผู้ประสานงานหลัก 
(Corresponding Author) ในกรณีที่ผู้ขอรับเงิน
รางวัลเพื่อการตี พิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย
หรือวิชาการไม่มีคุณสมบตัิดังกล่าว จะพิจารณาเงิน
รางวัลสนับสนนุตามสัด ส่วนของผลงานที่แสดงใน
ใบรับรองลายมือชื่อของคณะผู้เขียนในบทความวิจัย
หรือวิชาการนั้น ในกรณีที่คณะผู้ เขียนเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งคนสามารถน าบทความ
ดังกล่าวมาขอสนับสนนุเงินรางวัลส าหรับ การตีพิมพ์
เผยแพร่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านัน้ ซึ่งโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการโดยคณะกรรมาฝ่ายวิจยัจะ
ช่วยสนับสนุน และอ านวนความสะดวกในการ
ประสานและติดต่อประสานข้อมูลกับสถาบันวิจยัและ
พัฒนา รวมถึงการให้ค าปรึกษาต่างๆจากทั้งหัวหน้า
ฝ่ายวิจัย ทูตวิจัยในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวชิาการ และขั้นตอนรวมถึง
กระบวนการตา่งๆในการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานใน
วารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ในและ
บุคลากรในคณะทุกๆคน  

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 

ทางโรงเรียนฯ มีความร่วมมือกับ สวพ. มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยผ่านทาง 
Researcher Club ด้านอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
และบริการ รวม 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่จัดนั้น 
พยายามจดัให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของการส่งโครง
ร่างงานวิจัยให้กับส านักวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลยั เพื่อน าเข้าระบบ NRMS ของ วช. ต่อไป 
และ 5 กิจกรรมที่จัดนั้น มุ่งเนน้ทางดา้นการพฒันา
ด้านงานวจิัยและการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ
ให้แก่คณาจารย์ โดยเร่ิมจากการสร้างหัวข้องานวิจัยที่
เหมาะสมตามกรอบวิจัยของประเทศ การเลือกเทคนิค
การวิจัยที่เหมาะสม เทคนิคการเขียนบทความและ
คลินิกบทความ และกิจกรรมสุดท้ายคือคลินิกโครงร่าง
งานวิจยั ซึ่งกิจกรรมสุดท้าย คือการน าโครงร่าง
งานวิจยัให้ผู้ทรงให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อ

รทบ.2.1.5.1 รายงานผล
การด าเนินงานของการจัด
กิจกรรมResearcher 
Club ทั้งสามกิจกรรม  
รทบ.2.1.5.2 รางวัล
ผลงานวิจัยดีเดน่ ด้านการ
ใช้ประโยชน์เชงิสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ปรับแก้ก่อนน าเข้าระบบ R system ของมหาวิทยาลยั 
และ NRMS ของ วช. ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกวางแผน
มาเป็นอย่างดีเพื่อให้ทันกรอบเวลา ทางโรงเรียนฯ ได้
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมโดยทั่วถึงกันผ่านทางไลน์กลุ่มของ
โรงเรียน และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น ทางโรงเรียนฯ ได้
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ทางโรงเรียนฯ ได้มอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ
ประจ าปีการศึกษาเพื่อการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
นอกจากนั้น  ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรของทาง
โรงเรียนฯ จะมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อทั้งทาง 
Application ทางwebpage ของโรงเรียนฯ และทาง
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องและ
เผยแพร่สรุปการได้รับรางวัล หรืองานสร้างสรรค์
พร้อมรูปภาพเจ้าของผลงานตา่งๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้ 
เพื่อให้ประชาคมสวนดสุิตและประชาชนภายนอกได้
รับทราบทัว่กัน 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนนิการ
ตามระบบที่ก าหนด 

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์และด าเนนิการ
ตามระบบ โดยมทีูตวิจัยซึ่งเปน็ตัวแทนของโรงเรียนฯ 
ท างานในการประสานงานระหว่างคณาจารย์ของ โรง
เรียนฯ และหน่วยบ่มเพาะทรัพย์สินทางปญัหา โดย
อาจารย์ส่งผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ผ่าน        
โรงเรียนฯ ไปยังหน่วยบ่มเพาะทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อด าเนินการในล าดับถัดไป เช่น สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 เรื่อง  
“การออกแบบผลติภณัฑ์กระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร   
57909 
 “การออกแบบผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร  
57910  

รทบ.2.1.6.1 ระบบการ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาของหน่วยบ่มเพาะ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
รทบ.2.1.6.2 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
Researcher Club อัต
ลักษณ์อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 “การออกแบบผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร  
57911 
 “การออกแบบผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร  
57912 

 

 
การประเมินตนเอง 

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

 

จุดเด่น 
  1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีประชุมการวางระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยได้มีการส ารวจจากปัญหาและความต้องการ
ของอาจารย์ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
  2. ระบบสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีระบบที่ชัดเจน
และเอ้ือต่ออาจารย์ เช่น ส านักวิทยบริการฯ ระบบการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย กิจกรรมโครงการต่างๆ และ
การพัฒนาห้อง Research Room เพ่ือตอบสนองต่ออาจารย์ในการพัฒนาตนเองด้านงานวิจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและทันสมัย 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความต่อเนื่องในการด าเนินการด้านงานวิจัยในปีการศึกษาต่อๆ 
ไป เพ่ือให้เกิดเป็นสมรรถนะของคณาจารย์ในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสามารถพัฒนาให้
เกิดการปรับปรุงไปสู่ความเป็นศักยภาพในด้านวิจัยและการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

ผู้ก ากับ 
  อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด    
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
  1. อาจารย์นพมาศ  กลัดแก้ว     
  2. นางสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ 
 

ผู้เขียนผลด าเนินการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา  วิชาศิลป ์
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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 านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = 25,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
 
สูตรการค านวณ  
 
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ 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. การส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็น
จุดหมายปลายทางคณุภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยส าหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
อาจารย์ ดร. ภิสดุา แสงซื่อ 
อาจารย์นพมาศ กลัดแกล้ว 

3,355,000 -   

2. การส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็น
จุดหมายปลายทางทางการท่องเทีย่ว
ไร่ไวน์ของภมูิภาคอาเซียนส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์
อาจารย์ ดร. ภิสดุา แสงซื่อ 
อาจารย์นพมาศ กลัดแกล้ว 

1,596,580 -   

3. การพัฒนาผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญา
พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง 

อาจารย์ ดร.ณิศริา กายราศ 

1,244,000 -   

4. RECENT TRENDS IN TOURISM 
DEVELOPMENT AND EXPECTA-
TIONS OF WESTERN TOURISTS 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

17,950 
Euro 

(ประมาณ 
700,000 

บาท 

-   

5. การศึกษารูปแบบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: 
กรณีศึกษา จังหวัดล าปาง 

อาจารย์ ดร. รุ่งนภา  
เลิศพัชรพงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.นภาพร จันทร์ฉาย 

500,000 -   

6. รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ

อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  
เพ็ญวันศุกร ์

450,000 -   

กลุ่มสาขา 

แหล่งเงินทุนสนับสนุน 

รวมเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

จ านวน
นักวิจัย
ประจ า
ทั้งหมด 

เงินสนับสนนุ
ต่ออาจารย์
ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
(บาท/คน) 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

เงินสนับสนนุ
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

เงินสนับสนนุ
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์ฯ        
วิทยาศาสตร์สุขภาพ        
มนุษยศาสตร์ฯ 50,000 8,045,580 8,095,580 86.5 86.5 93,590.52 5 
รวมท้ังสิ้น 50,000 8,045,580 8,095,580 86.5 86.5 93,590.52 5 
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ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบภายใน งบภายนอก 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา 
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบฯ 

 

7. การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : 
กรณีศึกษาผลติภณัฑ์จากไม้เทพทาโร 
ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ 
 

100,000 -   

8. รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง 

นายธนะวิทย์ เพียรด ี

100,000 -   

9. การบูรณาการการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และการสรุปความของนักศึกษา ใน
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ 

25,000   - 

10. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อน
คิดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานใน
รายวิชาการด าเนินงานและการ
จัดการงานแม่บ้านของนักศึกษาธุรกิจ
การโรงแรม 

อาจารย์ ดร.เพ็ญพักรศิณา 
วิเชียรวรรณ 
อาจารย์จุฑามาส ชูทัพ 
 

25,000   - 

รวมยอดเงิน 50,000 8,045,580 
รวมยอดเงินทั้งหมด 8,095,580 

 
ผลด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุก
แหล่งทุน จ าแนก ดังนี้ 
   - แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 50,000 บาท 
   - แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 8,045,580 บาท 
 
 โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 86.5 คน คิดเป็นจ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเท่ากับ 93,590.52 บาท 
มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

50,000 บาท/คน 93,590.52 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
รทบ.2.2.1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานการรับทุนงานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
จุดเด่น 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ท าให้การเขียนโครงร่างงานวิจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและภายใน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
 

ผู้ก ากับ 
อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด  

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
 1. อาจารย์ ดร. อังค์ริสา  แสงจ านงค์ 
 2. นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
 อาจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้  
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร  
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 
 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ  1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

รายการข้อมูล ค่าน้ าหนัก 
ชิ้นงาน ผลรวม

ถ่วง
น้ าหนัก 1* 2* 3* 

.1 จ านวนผลงานทางวิชาการ      
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   1 0.2 

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง 
     วิชาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณา 
     วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจดัท าเป็นประกาศให้ 
     ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รบัการจดอนสุิทธิบตัร 

0.40   4 1.2 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 

0.60   3 1.8 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีไ่ม่อยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.  
    หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  
    พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบ 
    ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที ่1 

0.80   3 2.4 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติาม 
   ประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไมได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   12 12 

2. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการ    23 17.60 
3. จ านวนผลงานสร้างสรรค์      
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รายการข้อมูล ค่าน้ าหนัก 
ชิ้นงาน ผลรวม

ถ่วง
น้ าหนัก 1* 2* 3* 

งานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์online 

0.20   - - 

งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 0.40   - - 
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.60   - - 
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   - - 
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   - - 
.4 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    - - 

 

รายการข้อมูล 
จ านวน 

ผลรวม 
1* 2* 3* 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า     
   1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง   86.5 86.5 
   1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ   1 1 
2. จ านวนนักวจิัยประจ า (ถ้ามี)     
   2.1 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง   - - 
   2.2 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   - - 
3. รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด    87.5 87.5 
4. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์   17.60 17.60 
5. ค่าร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ 

  20.11 20.11 

6. ค่าคะแนนที่ได้   5 5 
1* =  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
2* =  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
3* = กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 
ผลด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีอาจารย์ประจ านวน 86.5 คน       
ลาศึกษาต่อ 1 คน มีผลงานวิชาการท้ังสิ้น 23 เรื่อง ได้แก่ 
  - ผลงานทางวิชาการ จ านวน 19 เรื่อง 
  - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จ านวน 4  เรื่อง 
  โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  87.5  คน คิดเป็นค่า
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ เท่ากับ (17.60/87.5)x100 
ร้อยละ 20.11  มีค่าคะแนน เท่ากับ (20.11*5)/20 = 5.03 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20  ร้อยละ 20.11 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
ตารางงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ ์
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศ
พัชรพงศ ์

การศึกษาบริบทชุมชน เพื่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กรณี ศึกษา วัดพระธาตุ
จอมปิง จังหวัดล าปาง (TCI ฐาน 1) 

วารสารวิชาการ สถาบัน
การพลศึกษา 

3 กันยายน 2560 0.6 

อาจารย์ ดร.อังค์ริสา 
แสงจ านงค์ 

การเรียนรู้เชิงรุกกับการพัฒนากรอบ
ความคิดเติบโตในผู้เรียน (TCI ฐาน 1) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ธันวาคม 2560 0.8 

ผ ศ .ด ร .พิ ม พ์ ม า ด า           
วิชาศิลป์ 
อาจารย์ ดร.ภิสุดา  
แสงซื่อ 

Toward Medical Tourist’s 
Motivation, Perceived Value and 
Behavioural Interntion in Thailand 

15th International 
CIRCle Conference 
for Consumer 
Behaviour and 
Retailing Research 

เมษายน 561 0.4 

อาจารย์ธนะวิทย์  
เพียรดี 

The guideline to the development 
of the interpretation of Cultural 
Heritage tourism of Mueung city, 
Trang Province 

21th International 
joint World Cultural 
Tourism Conference 
2017 
7th World Tourism 
Conference 2017 

พฤศจิกายน 561 0.4 

อาจารย์ธนะวิทย์  
เพียรดี 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ฟาร์ม
โช ค ชั ย  อ า เภ อ ป าก ช่ อ ง  จั งห วั ด
นครราชสีมา 

การป ระ ชุ ม วิ ช าก าร
ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

26 สิงหาคม 
2560 

0.2 

ผศ.ดร.ถิรพร แสงพิรุณ ต าราวิชาการอนุรักษ์และการพัฒนา
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2560 1 

ผศ.ชุติมา  จักรจรัส ต าราวิชาความรู้เบื้องต้นในการบริหาร
โรงแรมและมาตรฐานโรงแรมไทย  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  2560 1 

อาจารย์วรรณพรรธน์ 
ริมผด ี

การบริหารการตลาดและการขายใน
ธุรกิจโรงแรม 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  15 มิถุนายน 
2561 

1 

ผศ.ธัญญชนก บุญเจือ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 2561 1 
อาจารย์พราวธมีา  
ศรีระท ุ

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูหลวง 
จ.เลย โดยใช้กระบวนการมสี่วนรว่ม 

วารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภมูิ 
(มนุษยศาสตร์และ

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-
มิถุนายน 2561) 

0.8 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ ์
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
(TCI ฐาน 1) สังคมศาสตร์)  TCI 1 

ฐาปนะ แตงจุ้ย, ปาลิดา 
ส าเภาทอง, นียกานต์ 
ลิ่มอรณุ, ปิ่นฤทัย คง
ทอง และกัลยารตัน์ สุ
ขนันท์ชนะ (2560) 

การศึกษากลยุทธ์กระบวนการแนะแนว
นักศึกษาสู่ความสามารถในการแขง่ขัน
ของหลักสูตรธรุกิจการบิน มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ ศูนย์การศึกษา นอกท่ีตั้ง หัว
หิน”,  (TCI ฐาน 2) 

วารสารวิจัยและพัฒนาว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(2560) ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี (2) : หน้า 
1 - 10 

0.6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

MODELLING AUSTRALIA’S 
OUTBOUND PASSENGER AIR 
TRAVEL DEMAND USING AN 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 
APPROACH 

International Journal 
for Traffic and 
Transport 
Engineering,  

2017, Volume 7 
Issue 4  
(October) 

1.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พนารัตน์ ศรีแสง 

THE USE OF AN ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORK TO PREDICT 
AUSTRALIA’S EXPORT AIR CARGO 
DEMAND 

International Journal 
for Traffic and 
Transport 
Engineering,  

2018 Volume 9 
Issue 1 (January 
– February) 

1.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พนารัตน์ ศรีแสง 

Sustainable Airport Waste 
Management: The Case of Kansai 
International Airport 

Recycling 2018 
Volume 3 
Issue 1 (January 
– February) 

1.0 

อาจารย์เสาวธาร  
สมานิตย์  อาจารย์
วรัญญาภรณ์ ศรสีวรรค์
นวล อาจารยส์ุรพิน  สุข
ประดิษฐ์ ดร.นภัทร 
คล้ายคลึง 

การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : ตามแนวคิด
ล าปางเมืองไม่หมุนตามกาลเวลา    (TCI 
ฐาน 1) 

วารสารวิจัย มสด. ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี / เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 
2560 หน้า 1 - 12 

2560 0.8 

อาจารย์ ดร.ณสุิรินทร์ 
หลิ่มวิรตัน ์

ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการ กรณีศึกษา พนักงาน
ต้อนรับนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย 
จ ากัด มหาชน (TCI ฐาน 2) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มสด. ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม – 
เมษายน 2561 

562 1 6.0  

อาจารย์ ดร.ศรัฐ สิมศิร ิ 
รตนนภดล สมิตินันทน ์
มานะ เอี่ยมบัว  

Packaging Development for 
Promotion Dam Tourism 
Community: Ratchaprapa Dam, 
Khaosok National Park, Surat 
Thani Province 

ENVIRONMENT-
BEHAVIOUR 
PROCEEDINGS 
JOURNAL (E-BPJ) 
VOL 3, NO 7: 
MARCH. ASLI 
QOL2018 ISSN: 
2398-4287 Publisher: 

2561 0.40 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     129 
 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ ์
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
e-International 
Publishing House (e-
IPH) Ltd., UK. 

ผศ.มานะ เอี่ยมบัว สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
จ านวน 4 เรื่อง  
“การออกแบบผลติภณัฑ์กระถางต้นไม้” 
“การออกแบบผลติภณัฑ์กระถางต้นไม้” 
“การออกแบบผลติภณัฑ์กระถางต้นไม้” 
“การออกแบบผลติภณัฑ์กระถางต้นไม้” 

เลขทีส่ิทธิบัตร   
57909 
57910 
57911 
57911  

2560 4.00 

ผศ.มานะ เอี่ยมบัว 
อาจารย์ ดร.นรินทร สร
วิทย์สิรกุล 
ว่าท่ีร้อยตรี อาจารย์ 
ดร. ศรัฐ สิมศริ ิ
อาจารย์วรรณิกา เกิด
บาง 
อาจารยส์ธนวัชร์ 
ประกอบผล 

ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 50 ผลิตภณัฑ์   

จังหวัดปทุมธาน ี 2560 00.1  

 
ตารางงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่   

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีเผยแพร่   แหล่งที่น าไปเผยแพร่ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

- - - - - 
 
จุดเด่น 
  ผลลัพธ์ส าหรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในปีการศึกษานี้มีจ านวน
ทั้งหมด 23 เรื่อง โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ  จ านวน 3 เรื่อง ระดับ TCI กลุ่ม 1  จ านวน 6 เรื่อง ระดับ TCI กลุ่ม 2 จ านวน 2 เรื่อง 
การประชุมทางวิชาการ จ านวน 2  เรื่อง บทความในหนังสือและต ารา จ านวน 5 เรื่อง งานที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร จ านวน 4 เรื่อง ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินงาน จ านวน 1 
เรื่อง 
  ในปีการศึกษาต่อไปมีผลลัพธ์ที่จะเกิดจากผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานวิจัยและ
ต าราที่รอได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสนับสนุนของ 
Researcher Club ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
  สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการจาก
งานวิจัยที่ก าลังแล้วเสร็จในปีการศึกษานี้ โดยผลงานวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ปรากฏใน
ฐานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น Proceeding, TCI และต ารา มีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการด าเนินงานจากการ
สนับสนุนของ Researcher Club เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ส าหรับผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  
ผู้ก ากับ 
  อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
  1. อาจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจ านง 
  2. นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
  
ผู้เขียนผลด าเนินการ  

อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ 
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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
วิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีนโยบายใน
การบริหารงาน  โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายบริการวชิาการ  ท าหนา้ที่วางแผนก าหนดนโยบาย  
และติดตามผลดา้นงานบริการวชิาการ  ตามความ
ต้องการของสังคม  สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ด าเนินงานแบบบูรณาการ โดย
ใช้อัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของแต่ละ
หลักสูตร เช่น 
การบริการด้านธุรกิจการบิน 
การบริการด้านธุรกิจโรงแรม 
การบริการด้านการท่องเที่ยว 
การบริการด้านการออกแบบ 
และการบริการด้านการงานบริการ 
ซึ่งโดดเด่นในเร่ืองงานบริการชุมชน  จัดท าแผนบริการ
วิชาการผา่นคณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการพิจารณาอนุมัติ  และด าเนนิงานไปตาม
แผนการบริการวชิาการในรอบปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียด
ของแผนบริการวิชการ ดงันี ้
วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคมและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
สังคม  
เป้าหมาย   
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการโดยบุคลากร
สามารถน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปพัฒนา สร้างความ

รทบ.3.1.1.1 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.3.1.1.2 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ
ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.3.1.1.3 
แผนการบริการ
วิชาการและแผนงาน
การใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ 
ป ี2560 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคัมตาม
ความต้องการได ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
1. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาครัฐ (องค์กรมหาชน)   
1 แห่ง 
2. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาคเอกชนหรือชุมชนใน
พื้นที่ด าเนินโครงการ 2 แห่ง  
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนให้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
อย่างน้อย 2 ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฝ่ายบริการวชิาการ
ได้วางแผนและด าเนินการ  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก ่
1. โครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความย่ังยืน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี (กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 2 
เส้นทาง จังหวัดสุพรรณบุรี)  
ระยะเวลา  
ม.ค. – ส.ค. 61 โดยมีการจัดแสดงบูธกิจกรรมในวันที่ 
16-18 ก.ค. 61 
งบประมาณ 
800,000 บาท 
2. โครงการ EVEX ศูนย์ สร้างสรรค์การออกแบบ 
เพื่อให้เป็นศูนย์บริการวชิาการดา้นการออกแบบแขนง
ต่างๆ ให้กับหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกให้เป็นที่
รู้จัก  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมย่อย เช่น 
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลติ การตลาด และพัฒนา
ผลิตภัณฑช์ุมชนภาคการเกษตร กิจกรรมอบรมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนิคา้การเกษตร จ านวน 50 
ผลิตภัณฑ์ โดยส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
- โครงการตลาดเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสนิค้า
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
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- โครงการ EVEX ละครเงาเบบีช้าร์โดว์ มหัศจรรย์เมือง
สุพรรณบุรี ตอนลูกหมู 3 ตัว 
- โครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน จงัหวัดระนอง 
ระยะเวลา  
ตลอดปีการศึกษา 2560 
งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
3.โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระ
บรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
ระยะเวลา 
เมษายน 2561 
งบประมาณ 
21,600 บาท 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ เพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ  ตามแผนบริการวิชาการและ
แผนงานการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการ คือ 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงาน
ประจ าดา้นอ่ืนๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่นการ
ก าหนดให้นักศึกษา น าความรู้ไปจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สงัคม  เพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะและความเชีย่วชาญในด้านที่ตนเอง
เรียน 
   การบูรณาการบริการวชิาการกับชุมชนหรือชุมชนใน
เขตพื้นที่ที่มีความต้องการ  หรือเก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลยั  โดยน าองค์ความรู้ที่มีอยู่  ไปถ่ายทอดเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการเรียนการ
สอน การวิจัย  เพื่อเป็นช่องทางการบริการวิชาการสู่
สังคมอีกทางหนึ่ง 
โดยในแต่ละโครงการเป็นโครงการที่นักศึกษาได้น า
ความรู้จากรายวชิาไปบูรณาการและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงและชว่ยในการพฒันานักศึกษา อาจารย์ 
การจัดการเรียนการสอนของคณะ มหาวิทยาลัย และตัว
ชุมชน หรือผู้รับการบริการวิชาการ 

 

รทบ.3.1.2.1 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.3.1.2.2 แผนการ
บริการวิชาการและ
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา 2560 
รทบ.3.1.2. 3 งานสืบ
สาน ศาสตร์ 
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
(นักศึกษามีส่วนร่วม) 
รทบ.3.1.2.4 รายงาน
ผลสรุปโครงการโครงการ
EVEX ศูนย์ สร้างสรรค์
การออกแบบ (นักศึกษา
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นักศึกษา – ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ ได้แก่  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างระเบียบวินยั ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ในการด าเนินการและเพื่อ
ท าให้โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดกับผู้รับบริการ
วิชาการให้ประสบความส าเร็จ   

ด้านความรู ้สามารถน าความรู้ในรายวิชาไปปฏบิัติงาน
อย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ทฤษฎีในห้องเรียนมาใช้
กับการปฏิบัติตามกิจกรรมในโครงการได้จริง 

ด้านทักษะทางปญัญา สามารถคิด วิเคราะห์ และ
บริหารจัดการการจัดโครงการทีม่ีทั้งปัญหา และ 
อุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ และเพือ่ให้การจัดโครงการ
ประสบความส าเร็จ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล การติดต่อและ
ประสานงงานระหว่างทีมงาน และผู้รับการบริการ
วิชาการ ไม่ว่าจะเป็นหนว่ยงานราชการ เอกชน ชุมชน 
และแม้แต่การประสานการท างานร่วมกับทีมงานในคณะ 
หลักสูตร และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข สามารถการบริหาร
จัดการ และการวางแผนคา่ใช้จา่ยให้เป็นไปตามทีต่ั้ง
อาจารย์ผู้ควบคุมได้มอบหมาย 

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะที่พึงมีตามสาขาวิชา 
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้มีความ
ช านาญมากยิ่งขึ้น และในการออกแบบหรือการวางแผน
งานนักศึกษาสามารถออกแบบ และสร้างสรรค์กิจกรรม
และมีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน ซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคตได้อีกด้วย 

ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ โดยนักศึกษาได้ตระหนึกถึง
ความร่วมมือของคณะท างานเพือ่การช่วยเหลือส่วนร่วม 
เกิดความยินดีในการมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะส าคัญส าหรับผูท้ี่ต้องท างานในสายงาน
บริการ 

มีส่วนร่วม) 
รทบ.3.1.2.5 
รายงานผลสรุปโครงการ
วาปีบุษบากรวิชาการ 
ครั้งที่ 7 
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อาจารย์ ได้เพิ่มทักษะการท างานและการบูรณาการ
ทฤษฎีที่สอนกับการปฏบิัติงานจริง ทั้งนี้เปน็การต่อ
ยอดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้มีความ
เชี่ยวชาญและสามารถน าไปประยุกต์กับรายวชิา และท า
ให้นักศึกษาได้เข้าใจในรายวชิานั้นๆ เพิ่มมากข้ึน ได้แก่ 
การน าความรู้ และประสบการณ์จากกิจกรรมหรือการลง
ชุมชนเพื่อน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวชิา และสามาร
น าปญัหาที่พบในกิจกรรม หรือชุมชนมาตั้งเปน็โจทย์วิจัย
เพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริง และการแก้ปัญหาต่อไป 

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ได้สร้างเครือข่าย
การท างานเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน และชุมชนตา่งๆ เป็นการประชาสัมพันธ์
ความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้งตวับุคคล และ
มหาวิทยาลยัไปพร้อมๆ กัน ท าให้บุคคลทั่วไปรู้จัก
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลยัเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มี
การบอกต่อและแนะน ามหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ หรือเป็นประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

ชุมชน ได้รับรับการพัฒนาและสามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาไปสู่การมีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และเป็น
การพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ ในด้าน
การประกอบอาชีพ โครงการต่างๆ ได้เข้าไปเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านอาชีพ พัฒนาผลติภัณฑ์ สร้างมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น หรือการแนะน ารู้จักการประกอบ
อาชีพที่ตัวผู้ประกอบการ ชุมชน สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่
ด้วยกันได้ และมีความยัง่ยืนต่อไปในอนาคต ชุมชนรู้สึก
ถึงความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยสามารถ
น าความรู้ทางวชิาการของคณะท างานไปต่อยอดเพื่อน า
ภูมิปัญญาเหล่านั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์ หมายรวมถึงมี
การบันทึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ไปยงัชุมชน 
หรือท้องถิ่นต่อไป  

สังคม ประเทศชาติ เป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้าน
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การท่องเที่ยว ในด้านการพัฒนาทักษะการประกอบ
อาชีพประชาชนผู้ใหบ้ริการ ทกัษะการให้บริการ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจดปรบัปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐาน เพื่อสดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้
ให้กับประเทศ 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า  

      ภายใต้นโยบายของมหาวทิยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียน
ท่องเที่ยวและการบริการ  มีความตระหนักและต้องการ
สนับสนนุในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม 2 
โครงการได้ แก่  1. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 
7 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” เป็นการจัดการบรรยายโดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อให้ความรู้ในด้านพิธีพระบรมราชาภิเษก มีการ
เปรียบเทียบลักษณะ และประเพณีพระบรมราชาภิเษก
ชาติตะวันตกและตะวนัออก   

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศิษย์เก่า มัคคุเทศก์ และบุคคล
ทั่วไป 

การด าเนินงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุหลง ศรีกนก 
นักอักษรศาสตร์ช านาญการพิเศษ (บ านาญ) ส านัก
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระราชพิธบีรม
ราชาภิเษกในวฒันธรรมของโลกตะวันออก” และใช้
บุคลากรภายในของหลักสูตรที่มคีวามเชี่ยวชาญมา
เผยแพร่ความรู้  

มีการเพิ่มน่าสนใจโดยการให้ผู้เข้าร่วม และคณะท างาน
แต่งกายแบบไทยย้อนยุคเพื่อให้ระลึกถึงวัฒนธรรม
ประเพณี รักความเป็นไทย และยังมีวิทยากรสอดแทรก
ความรู้ในเร่ืองความส าคัญ และยุคสมัยของเคร่ืองแต่ง
กายต่างๆ  

การน าไปใชป้ระโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งศิษย์เก่าที่
ท างานในสายงานการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ 
บุคคลากรทั่วไป สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพในการบรรยายถึงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และน าไปใช้ในการน า

รทบ.3.1.3.1 
รายงานผลสรุป
โครงการวาปบีุษบา
กรวิชาการ คร้ังที่ 7 
รทบ.3.1.3.2 
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
EVEX ศูนย์
สร้างสรรค์การ
ออกแบบ 
โครงการย่อย EVEX
ละครเงาเบบีช้าร์โดว์ 
มหัศจรรย์เมือง
สุพรรณบุรี (ตอนลูก
หมู 3 ตัว) 
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เทีย่วทั้งภายในประเทศ และตา่งประเทศ ซึ่งองค์ความรู้
ที่ได้นัน้เกิดจากการสั่งสม และการค้นคว้า วิจัย จาก
แหล่งอ้างอิงอันส าคัญทั้งหมดท าให้มัคคุเทศก์สามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของพิธีพระบรม
ราชาภิเษกของชาวตะวนัตก และตะวันออก 
นอกจากนั้นยงัเป็นการก่อให้เกิดความรัก และตระหนัก
ถึงวัฒนธรรม ประเพณีทีง่ดงามและถ่ายทอดมาถึง
ปัจจุบนั ก่อให้เกิดความรักสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย
ในส่วนของการแต่งกายแบบไทย ก่อให้เกิดความหวง
แหนและต้องการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้สู่รุน่
หลัง  

2. โครงการ EVEX ศูนย์ สร้างสรรค์การออกแบบ : 
โครงการย่อย โครงการ EVEX ละครเงาเบบี้ชารโ์ดว์ 
มหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี ตอนลูกหมู 3 ตัว   เป็น
โครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงที่ต้องการให้เด็ก  ๆอนุบาล และประถมได้ชมการ
แสดงเพื่อความบันเทงิที่ไม่ใช่มาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือสืออิเลกทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง สร้างจินตนาการ และมีการโต้ตอบกบั
กิจกรรมจากการดูละครเงา และทีส่ าคัญนักศึกษาได้มีสว่น
ร่วมทุกขั้นตอน ได้แก่ ออกแบบฉาก เวที  แสง สี เสียง บท
ละคร ออกแบบและจัดท าตัวละคร การพากย์ และการสรา้ง
สีสันตา่ง  ๆซึ่งผลการตอบรบัได้แก่ ทางจังหวัดได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการท าให้เด็ก  ๆมีจินตนาการจาก
ประสบการณ์จริง เป็นการสื่อสาร 2 ทาง เด็ก  ๆมีส่วนร่วม 
และได้พฒันาจินตนาการ พร้อมทั้งเด็ก  ๆได้รับเข้าใจแง่คิด 
คติจากการดูละครเงา สามารถจดจ าและน ากลบัไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัด้วย ไม่ใช่การได้รบัความบันเทงิจากสื่อตา่ง  ๆ
โดยเฉพาะโทรทัศน์ หรือสือออนไลน์ซึ่งเป็นการสื่อสารทาง
เดียว 

นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรผลงานเพื่อผู้อื่น 
ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีดา้นการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงมาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างสรรการแสดงชุดนี้  
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ทางมหาวิทยาลยัไดส้านต่อความรว่มมือกับจังหวัด
สุพรรณบุรีในด้านการช่วยเหลือชุมชนที่กวา้งมากขึ้นไม่ใช่
เพียงพัฒนาผูป้ระกอบการด้านการท่องเที่ยว หรือการส่งเสริม
มารตฐานการท่องเที่ยวในจังหวัดเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็น
การตอบพันธกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชน และ
สังคมตามความต้องการอย่างแท้จรงิ  

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ 
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา  

       คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการมีการติดตามผล
การด าเนินงานโดยการประชุมเพื่อให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของแผน และการจัดโครงการตามแผน 
เพื่อท าให้มั่นใจว่าโครงการทุกโครงการจะด าเนนิการ
ส าเร็จตามที่ตัง้เป้าหมายของแผน และของโครงการ  
ในส่วนตัวชี้วัดแผนของการบริการวิชาการที่ทางโรงเรียน
การท่องเที่ยวได้ตั้งไว้ คือ  
     1. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาครัฐ (องค์กร
มหาชน) ในพื้นทีด่ าเนนิโครงการ  
ผลการด าเนนิการ จังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดความร่วมมือ
ใหม่กับองค์กรพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเมือง
โบราณอู่ทอง (อพท.7)  
      2. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาคเอกชนหรือ
ชุมชนในพื้นที่ด าเนนิโครงการ 2 แห่ง  
ผลการด าเนนิการ กิจกรรมสร้างเส้นทางใหม่ 2 เส้นทาง 
จังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดความรว่มมือใหม่กับ อู่ทอง
อาร์ตสตูดิโอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตน้แจงพัฒนา ยา
ดม-ยาหม่องหัวโตอโรม่าปา้ต้อย และกลุ่มวิสาหกิจชุม
ชนวนเกษตรบ้านดงเย็น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง 
     3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนให้สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างน้อย 2 ชุมชน 
     ผลการด าเนนิการ กิจกรรมสร้างเส้นทางใหม่ 2 
เส้นทาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน็การผลิตและส่งเสริมให้
ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชุมชน ได้แก่  
1. ชุมชนบา้นดงเย็น 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นแตงพัฒนา 
โดยชุมชนบ้านดงเย็นน าการเกษตร ศิลปและ ผลิตภัณฑ์

รทบ.3.1.4.1 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.3.1.4.2 รายงาน
สรุปงานโครงการสืบ
สาน ศาสตร์ 
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
รทบ.3.1.4.3 
รายงานผลสรุปโครงการ
วาปีบุษบากรวิชาการ 
ครั้งที่ 7 
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ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑส์ปา และเปน็พื้นที่
ท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาพืน้ที่เพื่อ
การบริการสปาทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ สปาขา้วหอม
ปทุมเทพ สปาถ่านขี้อ้อย สปาเต้าหู้ สปาคร่ัง สปาหินขี้
นกยูง สปาสุ่มปลา ซึ่งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ 
1. ผลิตภัณฑ์เจลลา้งหนา้จากข้าวหอมปทุมเทพ 2. ผง
ข้าวหอมปทุมเทพส าหรับพอกหน้า 3.  ครีมนวดสปา
คร่ัง 4. เจลอาบน้ าที่มสี่วนผสมของครั่งและยูคาลิปตัส 
5. ผลิตภัณฑ์ผงนมเต้าหู้ผสมคร่ัง 6. ครีมขัดผิดที่มี
ส่วนผสมของถ่านกากขี้อ้อย 7. ผลิตภัณฑ์หมอนหินหอม
สมุนไพรจากหินขี้นกยูง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนบ้านแตงพัฒนาเปน็การร่วมมือกัน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องหัวโตอโรม่า 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้
ด าเนินการประเมินโครงการบริการวิชาการ  โดยน าผล
ประเมินความพงึพอใจและข้อเสนอจากผู้เข้าร่วม
โครงการของโครง และผลการประเมิณพบว่าทุก
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. โครงการสบืสาน ศาสตร์ศิลป ์ส่งเสริมสยาม สู่ความ
ยั่งยืน ณ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
(กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 2 เส้นทาง จังหวัด
สุพรรณบุรี) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  สร้างเสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ และคู่มือการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง 
2.  ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการบริการของ
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวทัง้ 
2 เส้นทาง 
3. พัฒาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
ตระหนักถึงภูมิปัญญา องค์ความรู้ และ     
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่และรองรับนัก
เที่ยวอย่างมืออาชีพ 
4. ประชาสัมพันธ์เสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 2 เส้นทางให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
- เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง 
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(บรรลุผล) 
- คู่มือการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่จังหวัดสุพรรบุรี 2 
เส้นทาง (บรรลุผล)  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความยนิดีในการ
แนะน าและบอกต่อการท่องเที่ยวและบริการของไทย 
(Net Promoter Score: NPS) (บรรลุผล) 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยว (บรรลุผล) 
2. โครงการ EVEX ศูนย์ สร้างสรรค์การออกแบบ 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อให้เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการออกแบบ
แขนงต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้
เป็นที่รู้จัก  
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้เกิดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานจริง และเกิดประสบการณ์จริงในการเรียน
โดยการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Active Learning 
3.  เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
โครงการ และให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวชิาที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้ความรู้ในด้านการออกแบบให้กับบุคคลทัว่ไป 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85 (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
หน่วยงาน ชุมชน สามารถน าควารู้ และเทคนิคตา่งๆ ไป
พัฒนาตนเอง พัฒนาสินคา้และบริการ ชุมชน เพื่อเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยว (บรรลุผล) 
3. โครงการวาปีบษุบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรม
ราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพธิีบรมราชาภิเษก” 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อเป็นสนามทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
2. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ 
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ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวชิาการเพื่อการท่องเที่ยวจน
น าไปสู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 (บรรลุผล) และมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพ 
และตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณ๊พระ
บรมราชาภิเษก (บรรลุผล) 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม  

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้น าเสนอผลการประเมิน
โครงการมาปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยการประชุมหารือ
เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  เพื่อพัฒนารูปแบบการให้การบริการ
วิชาการแก่สังคมให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการและสังคม  โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปจาก
กิจกรรมโครงการทั้งหมดของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อน ามาปรับและจัดท าแผนบริการวิชาการ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินโครงการและ 
กิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

สามารถแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดี  จากการประเมินผลงาน
ดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการมีการจัดด าเนินโครงการและกิจกรรมเป็น
ลักษณะบูรณาการในรายวิชา โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ในสายอาชีพที่โด่ดเด่นใน
แต่ละหลักสูตร  และน านักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อ  ๆไป ต้องมุ่งเน้นให้หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ได้ท างาน
ร่วมกัน  โดยต้องมีส่วนร่วมถึงระดับการด าเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ  เข้าร่วมแสดงศักยภาพในส่วนอ่ืน  ๆ
เช่นการให้ความรู้โดยการเป็นวิทยากร  เป็นที่ปรึกษาให้กับ
ชุมชน หรือองค์หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ถึงความเชี่ยวชาญของหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร

รทบ.3.1.5.1 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.3.1.5.2 แผน
บริการวิชาการ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ปี 2561 
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ภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 
2.  เพื่อเป็นการพัฒนา 
คณาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะด าเนินการจัด
โครงการ Monthly Sharing for THM Competencies 
Enhancement (ครั้งที่ 2)  ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมาก
ยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและเจ้าหน้าที่ 
พนักงานของมหาวิทยาลัย  ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มี
ความสามารถ มีความพร้อมในการท างานที่เน้นทางด้านการ
บริการ  และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความเชี่ยวชาญของ
หลักสูตรภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

3. ในการจัดโครงการอบรม 
ฝ่ายบริการวิชาการควรต้องมีการประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการ

ในการจัดท าแผนการอบรมให้มีเนื้อหาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น  
รวมถึงการวางแผนในการเดินทาง  เพื่อการอบรมภาคสนาม  
หรือการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในชุมชน  
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง  บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ พบกับปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาได้ตามขั้นตอน  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน  โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการจะจัดประชุมเพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการอบรมที่
ทันสมัย  และน ามาจัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม   
ซึ่งต้องไม่กระทบกับตารางสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการและวิทยากร  เพื่อให้รูปแบบการอบรมเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้  จากการจัดโครงการที่ผ่านมา  มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางเกี่ยวกับการบูรณาการกับ
งานวิจัยในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2561 ต่อไป 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน  
 

      โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการเปน็หน่วยงานที่มี
ประสทิธิภาพ  มบีุคลากรที่เชีย่วชาญเฉพาะทางสายงาน
บริการ  มีทมีงานทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
รวมถึงมีเครือข่ายกับหนว่ยงานองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึง
ได้จัดโครงการวาปบีุษบากรวชิาการ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการเปน็

รทบ.3.1.6.1 เล่ม
สรุปโครงการสบืสาน 
ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม
สยามสู่ความยั่งยนื 
รทบ.3.1.6.2 เล่ม
สรุปผลการ
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หน่วยงานสนับสนนุ โครงการนี้เปน็การถา่ยทอดความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และบูรณาการใน
หลายวชิา  ไดป้ระโยชน์สงูสุดกบัทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ 
บุคลากร และนักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างทั่วถงึ 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลยัสวนดสุิต โดยอนมุัติโครงการ EVEX ศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ ในการให้บริการวชิาการกับสังคม
และชุมชน โดยมีหลักสูตรออกแบบนทิรรสการและการจัด
แสดงเป็นหน่วยงานกลางที่จัดตัง้เป็นศนูย์การออกแบบ การ
ให้ค าปรึกษา การถา่ยทอดองค์ความรู้ และการบริการแบบ
ให้ปล่าวในหลายโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้หลักสูตร
ออกแบบนทิรรศการเปน็หลักสูตรที่มรที่ตั้ง ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี  ท าให้หลักสตูรมีโอกาสในการเข้าร่วมท า
กิจกรรมด้านการบริการร่วมกับชุมชน ตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี ทัง้ด้านการให้บริการ การ
ท่องเที่ยว ศลิปวฒันธรรมตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีแผนและนโยบายส่งเสริมการ
บริการวชิาการสูส่ังคมโดยจะบูรณาการให้ทุกหลักสตูรใน
โรงเรียนได้มสี่วนรว่มในโครงการและกิจกรรมของจงัหวัด
สุพรรณร่วมกันในโอกาสต่อไป 
โครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ สง่เสริมสยามสูค่วามยั่งยนื 
เป็นโครงการที่โรงเรียนการท่องทเที่ยวและการบริการ
ด าเนนิการในระดบัสถาบันคือ เปน็กิจกรรมกรรมหนึ่งของ
โครงการมหาวทิยาลัยและโรงเรียนการท่องเที่ยวรับผดิชอบ
หนึ่งกิจกรรมคือ การสร้างเสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ 2 เส้นทาง 
การรับผดิชอบในส่วนของการจดัเลี้ยงคือ นักศึกษาและ
บุคลากรไดท้ าหน้าทีบ่ริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่าง
วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561 รับผิดชอบการจัดแผนผัง
การจัดงานและบธูนิทรรศการทั้งหมดภายในงาน รับผิดชอบ
ในส่วนต้อนรบั การจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ รวมถึงพธิีกรในงานดังกล่าว  ตามเป้าหมาย
ของแผนบูรณาการระดับชาติ คือ เป็นโครงการที่มีเปา้หมาย
ให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ
ท่องเที่ยวระดับสูงขึน้  โดยภายในโครงการ มีอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของ รทบ. เข้าร่วมด าเนินงาน 
ของกิจกรรม ต่างๆ ดังนี ้
1. นางสาวอมร สายสงัข์ ดูแลการต้อนรับ  
2. นายอาณัติ สนธิทรัพย์ ท าหน้าที่เปน็พิธีกร 

ด าเนินงานโครงการ 
EVEX ศูนย์ 
สร้างสรรค์การ
ออกแบบประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.3.1.6.3 เล่ม
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
วาปบีุษบากร
วิชาการ คร้ังที่ 7 
รทบ.3.1.6.4 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน
กิจกรรมที่ 5 สร้าง
เสน้ทางท่องเที่ยว
ใหม่ในสุพรรณบุรี 2 
เส้นทาง ภายใต้
โครงการสืบสาน
ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม
สยาม สู่ความยั่งยนื 
จังหวัดสุพรรณบุร ีที่ 
2513/2561 สั่ง ณ 
วันที ่22 มิถุนายน  
2561 
รทบ.3.1.6.5 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงการสืบสาน
ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม
สยาม สู่ความยั่งยนื 
ที่ 2906/2561 สั่ง 
ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 
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3. นายพุฒโิชติ ทองมอญ ดูแลการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
4. นายเอกชัย จากศรีพรหม  เป็นคณะกรรมการเย็บ
ร้อยค่อยจีบ 
5. นายธนวฒัน์ รัตนเดโช เปน็คณะกรรมการเย็บร้อย
ค่อยจีบ 
6. อาจารย์พรพิมล อดทน ดูแลการต้อนรับ 
7. นักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม จ านวน 10 คน 
ดูแลการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
8. นักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจการบิน จ านวน 30 คน ดูแล
การต้อนรับ 
 
อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดกแสดง รว่มจัดท าบูธภายใน
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความ
ยั่งยืน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี ้
1. ผศ.มานะ เอ่ียมบัว 
2. อาจารย์สธนวชัร์ ประกอบผล 
3. อาจารย์วรรณิกา  เกิดบาง 
4. ดร.ศรัฐ สิมศิริ 
5. อาจารย์รตนนภดล สมิตินนัทน ์
6. ดร.นรินทร  สรวิทย์ศิรกุล 
7. อาจารย์สุทธิดา ศุภโสภณ 
8. ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี 
 
อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว ไปปฏิบัติงานสร้างเสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ใน
สุพรรณบุรี 2 เส้นทาง ภายใต้โครงการสืบสานศาสตร์
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยนื จังหวัดสุพรรณบุรี 
และร่วมออกบูธ จ านวน 2 บูธ แนะน าเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดังนี ้
1.  ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกลุ  
2.  อาจารย์สาติยา  มิ่งวงศ ์
3.  ผศ.ดร.ถิรพร แสงพิรุณ  
4.  อาจารย์ ดร.ณิศิรา  กายราศ   
5.  ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ  
6.  อาจารย์ธัญชนก  บุญเจือ   
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7.  อาจารย์กาญจนรัตน์  รัตนสนธ ิ  
8.  ผศ.ดร.จิรานุช โสภา   
9.  อาจารย์พราวธีมา ศรีระท ุ   

 

การประเมินตนเอง 

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

 

จุดเด่น 
  1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีนโยบาย บูรณาการกับ
หลายหน่วยงาน  จึงท าให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับหน่วยงาน  หรือองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี  และยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายการท างานซึ่งส่งผลให้เกิดการท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในอนาคต  นักศึกษา
และบุคลากรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ตรง และฝึกทักษะทางวิชาการ  โดยใช้กิจกรรมของแต่ละโครงการเป็นกรณีศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
ทักษะทางด้านการบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อหน้าที่      
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในสายงานบริการ   
  2. เนื่องจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเป็น 1 ใน 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  จึงท าให้ภาพลักษณ์ทางด้านความเชี่ยวชาญของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มีความ
ชัดเจน และเข้มแข็งเช่น การบริการด้านธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การออกแบบ และการ
บริหาร  
  3. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  สอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ  คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ดังนั้นจึงท าให้ได้รับความสนใจจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนและสังคมได้ประ โยชน์จาก
โครงการต่างๆ  ที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในท้องถิ่น พัฒนา
สังคม พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยใช้บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และความเชียว
ชาญในการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
  4. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนและผลิตบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับแผนการด าเนินการหลักของ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนเพ่ือสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
รวมไปถึงการเพ่ิมการลงทุนในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าระดับชาติ
และนานาชาติ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก มีเป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิม
รายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย  
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     146 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ควรมีการประชุมวางแผนการพัฒนาโครงการบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วม และสารมารถบูรณาการรายวิชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน
การสอน ในทุกปีการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และระดมความคิดในการวางแผนระยะยาว 5 
ปีเพื่อเป็นการพัฒนาหรือการต่อยอดโครงการที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป 
  2. สร้างเครือข่ายระดับประเทศ กับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในรูปแบบของโครงการ การอบรม สัมมนา การให้การบริการ
ต่างๆ โดยตระหนักถึงบริบทชุมชนนั้นทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจท้องถิ่น
เป็นต้น 
  3. ในการจัดโครงการต่างๆ ต้องมีแผนประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง  เพ่ือให้ข่าวสารหรือการให้องค์
ความรู้ ไปถึงบุคคลภายนอกที่มีความสนใจมากยิ่งขึ้น  โดยการใช้ช่องทางเทคโนโลยีโซเซียลต่างๆ ที่
ทันสมัย รวดเร็ว ซึ่งเป็นการบริการสู่สังคมได้อย่างชัดเจนที่สุด 
 
ผู้ก ากับ 
  อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
  1. อาจารย์เธียร์รัตน์  ฉัตรภัทรพล   
  2. อาจารย์ธัญชนก  บุญจือ 
  3. นายจตุรโชค  ยวงอักษร 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
  อาจารย์วรรณิกา  เกิดบาง    
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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 
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 1 ก าหนดผู้รับผดิชอบใน
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

   คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการ
ประชุมคณาจารยป์ระจ าโรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย 
และแนวทางในการจัดโครงการกิจกรรมบริการวิชาการ 
ว่าในปีการศึกษา 2560 นโยบายที่จะน าความ
เชี่ยวชาญจากสาขาวชิามาจัดโครงการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเห็นศักยภาพของโรงเรียน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยงานตา่งๆ ของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ (คณะกรรมการฝ่ายท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ลงนามวนัที่ 1 สิงหาคม 
2560 

     โดยคณบดโีรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
ผู้รับผิดชอบและหนา้ที่ ดงันี ้

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผศ.ดร.จิรานุช โสภา ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.สาระ  มีผลกิจ กรรมการ 
3. อาจารย์เอกชัย  จากศรีพรหม กรรมการ 
4. ดร.นภัทร คล้ายคลึง กรรมการ 
5. อ.ศิริศักดิ์  ศรีวิสรณ์ กรรมการ 
6. อาจารย์พรพิมล  อดทน กรรมการ 
7. ผศ.ดร.พิมพ์มาดา  วชิาศิลป์ กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.อังค์ริสา  แสงจ านงค์ กรรมการ 

รทบ.4.1.1.1 รายงาน
การประชุมคณาจารย์
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ครั้งที่ 
1/2560 
รทบ.4.1.1.2 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะ 
กรรมการด าเนิน งานฝา่ย
ต่างๆ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
ที่ 4228/2560   
สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 
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9. อาจารย์สธนวัชร์ ประกอบผล กรรมการ 
10. นายอาณัติ  สนธทิรัพย์ กรรมการและ

เลขานุการ 
11. นายพสิิฏฐ์พล  อินทวิรัตน์ กรรมการและ

เลขานุการ 
หน้าที่  
   1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
   3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
   4. ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   5. น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
   6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
   7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับระดบัชาต ิ

 2 จัดท าแผนด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้
ตามแผน  

   คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยท านบุ ารุงศลิปและ
วัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ 
จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2560  
วัตถุประสงค์ของแผน  
  1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้สบืสานวฒันธรรมหรือ
ประเพณีไทย 
   2. เพื่อน าความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอัตลักษณ์
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ไปสืบสาน
วัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
   3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการสืบ
สานวฒันธรรม และประเพณไีทย 

รทบ.4.1.2.1 แผนการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
รทบ.4.1.2.2 แผนปฏิบัติ
งาน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
รทบ.4.1.2.3 สรุป 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศทาง
วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : 
The Best Hotelier 
2018 
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เป้าหมายของแผน 
1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสามารถน า
ศิลปวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์เข้ากับความเชี่ยวชาญ
ทางด้านอัตลักษณ์ในการวางแผนทางด้านการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
2. ทุกหลักสูตรด าเนนิการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยบูรณาการเข้า
กับรายวิชา 
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี ้
       2.1) ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลประเมินอยู่ในระดบัดี 
       2.2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมที่ตั้งไว้ในแผนปฏบิัติการสามารถด าเนนิ
โครงการได้เสร็จสิน้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
       2.3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดและด าเนนิ
โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี 
2560 มีทั้งหมด 4 โครงการ 
 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม  :The Best Hotelier 
2018  ภายในงานมีการแข่งขัน ทักษะต่างๆ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มากมายเช่น การ
แข่งขัน“Elegant Bed Making” การแข่งขัน “Talent 
Mixologist” การแข่งขัน “Creative Western 
Table” ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ โดยจัดใน theme : Thai Style  
ระยะเวลา 
เมษายน 2561 
งบประมาณ   
82,000 บาท 
2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระ
บรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” จัดขึ้นโดย หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

รทบ.4.1.2.4  สรุป
โครงการวาปบีุษบากร
วิชาการ คร้ังที่ 7 โดยพระ
บรมราชานุญาต 
รทบ.4.1.2.5 โครงการ
ทัศนศึกษาเส้นทาง
โบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดลพบุร ี
รทบ.4.1.2.6 สรุป
โครงการสืบสานศาสตร์
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน 
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อาจารย์บุหลง ศรีกนก นักอักษรศาสตร์ช านาญการ
พิเศษ (บ านาญ) ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
กรมศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกในวฒันธรรมของโลก
ตะวันออก” ณ ห้องประชุมปิน่น้อย อาคารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
ระยะเวลา 
เมษายน 2561 
งบประมาณ   
21,600 บาท 
3. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเสน้ทางที่1 
พระบรมมหาราชวงัและวดัส าคญัในกรุงเทพฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพแก่นักศึกษา
สาขาวชิาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2  
ระยะเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1  
งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
4. โครงการสบืสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความ
ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ค. 2561 ณ วิทยา
เขตสุพรรณบุรี ประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ ในรัชกาลที่ 9 น าเสนอเส้นทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ 2 เส้นทาง น าเสนอนวัตกรรม งานวจิัย
และผลงานสร้างสรรค์ด้านอาหาร ศิลปะและ
สิ่งประดษิฐ์  
ม.ค. – ส.ค. 61 โดยมีการจัดแสดงบูธกิจกรรมในวันที่ 
16-18 ก.ค. 61 
งบประมาณ 
800,000 บาท  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 3 ก ากับ ติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและ

  คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยท านบุ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ
มอบหมายให้ทางผู้รับผิดชอบ/หลักสูตรที่รับผิดชอบ

รทบ.4.1.3.1 รายงาน
การประชุมการ
ด าเนินงานของ
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วัฒนธรรม  โครงการต่างๆ ให้มีการก ากับ ติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี ้
ประชุมฝา่ยท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมเพื่อติดตามการ
ด าเนินการ ทัง้ยังประชุมฝ่ายบริการวิชาการ และฝา่ย
วิชาการ เพื่อก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามก าหนดระยะเวลา พร้อมทัง้เตรียมให้แต่ละ
โครงการสรุปผลการด าเนนิงาน เพื่อน ามาวิเคราะห์
ตามแผนท านุศิลปวฒันธรรม รวบรวมปัญหา และ
น าไปเปน็แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา แผนฯ และ
การด าเนินการต่อไป  
   1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ
ทางวชิาชีพธุรกิจการโรงแรม  :The Best Hotelier 
2018   มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
   2. โครงการวาปีบษุบากรวิชาการ คร้ังที่ 7 โดยพระ
บรมราชานุญาต รับผิดชอบโดยหลักสูตรการท่องเที่ยว
และการบริการ 
    3. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวัดลพบุรี มีการจัด
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหนา้ 
   4. โครงการสบืสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน มีการจัดประชุมเพือ่ติดตามความก้าวหนา้ 

คณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาชีพ
ธุรกิจการโรงแรม  :The 
Best Hotelier 2018    
รทบ.4.1.3.2 รายงาน
การประชุมการ
ด าเนินงานโครงการวาปี
บุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 
7  
รทบ.4.1.3.3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการทัศนศึกษา
เส้นทางโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดลพบุร ีมีการ
จัดประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า  
รทบ.4.1.3.4 โครงการ
สืบสานศาสตร์ศิลป์ 
ส่งเสริมสยาม สู่ความ
ยั่งยืน มีการจัดประชุม
เพื่อติดตามความก้าวหนา้ 

 4 ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

    คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเทีย่วและการ มีการ
ประเมินความส าเร็จของแผน และตามวตัถุประสงค์
โครงการ จ านวน 4 โครงการ  
เป้าหมายแผนการบริการวชิาการที่ทางโรงเรียน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนดไว้คือ 
1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสามารถน า
ศิลปวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์เข้ากับความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นอัตลักษณ์ในการวางแผนทางด้านการวิจัยที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

รทบ.4.1.4.1 รายงาน
การประชุมสรปุผลการ
ด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
รทบ.4.1.4.2 รายวิชา
มาตรฐานโรงแรมไทย, 
การเป็นผู้ประกอบ, การ
วางแผนการน าเที่ยว, 
การจัดการเพื่อุตสาหกร
รมบริการ, การจัดการ
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ผลการด าเนินงาน  
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ยื่นขอ
งบประมาณโครงการวิจยั 1 โครงการภายใต้แผนบูรณา
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบริการด้วยความ
เป็นไทย (Thainess) เพื่อยกระดับ ประสบการณ์
ท่องเที่ยวส าหรับความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน โดยประกอบด้วยโครงการย่อยสอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร 
และวิจัยเดี่ยวอื่นๆ ในโครงการวจิัยในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่อง การวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
2. ทุกหลักสูตรด าเนนิการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยบูรณาการเข้า
กับรายวิชา  
ผลการด าเนินงาน 
       มีการบูรณาการเข้ากับรายวิชาของทุกหลักสูตร 
เช่น รายวชิาศิลปะการต้อนรบัข้ามวัฒนธรรม หลักสูตร
ธุรกิจการบิน มีการเปรียบเทียบการต้อนรับแบบกบั
การต้อนรับของประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ 
รายวิชา การเป็นผูป้ระกอบ มีการน าพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นมาใช้เป็นหัวข้อการเรียนรู้เพื่อใช้
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  
รายวิชา การวางแผนการน าเที่ยว หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ลักษณะ หรือ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
รายวิชา การจัดการแผนกแมบ่้าน หลักสูตรธุรกิจการ
โรงแรม มีการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
ใช้ในการบริการเพื่อต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยว 
เช่น การพับผ้าเช็ดตวั การพับผา้เช็ดปาก 
รายวิชา มาตรฐานโรงแรมไทย หลักสูตรธุรกิจการ
โรงแรม น าค่านิยมท้องถิ่น วฒันธรรมท้องถิ่นมาให้
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมใน
ประเทศไทย 
รายวิชา การจัดการเพื่อุตสาหกรรมบริการ มีการน า
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
มาเป็นหัวข้อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ความเหมือนความ

แผนกแม่บ้าน 
รทบ.4.1.4.3 Them 
วิจัย Thainess ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ตาม
แผนบรูณาการนวัตกรรม
การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวด้วยความเปน็
ไทย เพื่อยกระดับ
ประสบการณ์ท่องเที่ยว
ส าหรับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน 
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ต่างของการจัดการวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ใน
ประเทศไทย  
โดย การประเมินตัวชี้วัดแผน ดังนี ้
       1) ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลประเมินอยู่ในระดบัดี 
(บรรลุ) 
       2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ตั้งไว้ในแผนปฏบิัตกิารสามารถด าเนิน
โครงการได้เสร็จสิน้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 (บรรลุ) 
       3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดและด าเนนิ
โครงการ/กิจกรรม (บรรลุ) 
ในส่วนของโครงการ ได้มีการติดตามและสรุปผลของ
โครงการทั้ง 4 โครงการได้แก่  
   1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best 
Hotelier 2018  
  วัตถุประสงค์โครงการ 
1. วัดทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษาต่อยอดทักษะ
จากประสบการณ์ในสายงานอาชีพที่นักศึกษาได้ 
ฝึกปฏิบัติมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค ์
2. เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพ
ต่อยอดจากโครงการความร่วมมอืส่งนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม (MoU) ซึ่งนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์กับโรงแรมชัน้น าที่หลากหลาย เปน็การ
แสดงองค์ความรู้ เทคนิค และทกัษะจากนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานในโรงแรมที่หลากหลายมาแลกเปลี่ยนกัน 
อันเกิดประโยชน์แก่ผู้สอน และนักศึกษาในวงกวา้ง 
3. แสดงศักยภาพของนักศึกษาต่อผู้ประกอบการเพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ต่อมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรฯ 
4. เป็นการวัดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เพื่อน ามาปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษาต่อไป 
5. ได้แผนธุรกิจเพื่อต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจขนาด
ย่อมได้ 
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6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารอเนกประสงค์
ปฏิบัติการวชิาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสติ เพลส) ใน
ฐานะแหลง่ฝึกของหลักสูตรฯ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาได้รับการวัดทักษะตามความเชี่ยวชาญ 
ร้อยละ 100 (บรรลุ) 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 20 โรงแรม (บรรลุ) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจอยู่ในระดับดี 
(บรรลุ) 
4. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานของ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี (บรรลุ) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 มีแผนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวชิาชีพ
ธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสติ เพลส) ที่สามารถน าไป
พิจารณาเปน็แนวทางต่อยอดในการพัฒนาโรงแรมได้ 
(บรรลุ) 
2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ คร้ังที่ 7 โดยพระ
บรมราชานุญาต 
   วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อเป็นสนามทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
2. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวชิาการเพื่อการท่องเที่ยวจน
น าไปสู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 (บรรลุผล) และมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพ 
และตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณี
พระบรมราชาภิเษก (บรรลุผล)   
   3. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 
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พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุร ี
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง 
และจากการอบรมจากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มัคคุเทศก์
มืออาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
2. เป็นการส่งเสริม เสริมสร้างความเข้าใจ และทักษะ
อันดีแก่นักศึกษาในวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง บทบาท ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบในการทัศนศึกษา 
4. ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และหวงแหนใน
แหล่งท่องเที่ยวของชาติสบืไป 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว จ านวน 132 คนเข้าร่วม
โครงการ (บรรลุ) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
นักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
ต่อสายอาชีพของตนเองได้ในอนาคต (บรรลุ) 
   4. โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  สร้างเสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ และคู่มือการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง 
2.  ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการบริการของ
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยว
ทั้ง 2 เส้นทาง 
3. พัฒาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
ตระหนักถึงภูมิปัญญา องค์ความรู้ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่และรองรับนักเที่ยวอย่างมือ
อาชีพ 
4. ประชาสัมพันธ์เสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 2 เส้นทางให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 - เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 เส้นทาง (บรรลุผล) 
 - คู่มือการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่จังหวัดสุพรร
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บุรี 2 เส้นทาง (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 - ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความ
ยินดีในการแนะน าและบอกต่อการท่องเที่ยวและ
บริการของไทย (Net Promoter Score: NPS) 
(บรรลุผล) 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว (บรรลุผล) 

 5 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน เพื่อน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมทั้ง  4 โครงการไปปรับปรุงแผน และกิจกรรมที่จะจัด
ขึ้นในปีต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ได้แก่  
1. ควรสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้อยู่ใน
รายวิชา ที่ไม่ใช่วิชาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในด้านท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม    
2. ควรมีถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป 
3. ควรเพิ่มกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การจัดโต๊ะ
อาหาร การจัดดอกไม้ ฯลฯ เพื่อปลูกฝังให้คณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองและ
ผู้อื่น และสร้างจิตส านึกของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร 
ในการสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแข่งขัน 
      ทั้งนี้ประสบการณ์ที่ได้รับในการจัดโครงการ ทั้ง
กระบวนการท างาน และความพึงพอใจในกิจกรรม แหล่ง
งบประมาณ หรือแนวทางในการของบประมาณ เนื่องจากมี
ความส าคัญตามหัวข้อหรือนโยบายส าหรับการจัดโครงการใน
ปีต่อไป 
     ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้น า
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดโครงมามาปรับปรุงและท า
แผนบริการวิชาการ ปี 2561 เพื่อใช้ส าหรับการจัดโครงการ 
กิจกรรมส าหรับปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

รทบ.4.1.5.1 รายงาน
การประชุมสรปุผลการ
ด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 31 
กรกฎาคม 2561 
รทบ. 4.1.5.2 แผนท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2561 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุง

   โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมุ่งเน้นการ
เผยแพร่ข่าวสารสูส่าธารณชน ในหลายช่องทาง 

รทบ.4.1.6.1 เล่มสรุป
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
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ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

โดยเฉพาะเว็ปไซต์ www.thmsdu.com  และ 
www.dusit.ac.th 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
ประชาสัมพนัธ์โครงการ Facebook ของมหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และของหลักสูตร 
Poster 
 Infographic ของกิจกรรม   
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุจังหวัด สื่อโทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน ์
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศทาง
วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier 2018  
ภายในงานมีการแข่งขัน ทักษะต่างๆ ของนักศึกษา
สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม มากมายเช่น การแข่งขัน
“Elegant Bed Making” การแข่งขัน “Talent 
Mixologist” การแข่งขัน “Creative Western 
Table”   
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม   
 
โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรม
ราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตร บณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ทัง้นีไ้ด้รบัเกียรติจาก อาจารย์บุ
หลง ศรีกนก นักอักษรศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
(บ านาญ) ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร เป็นวทิยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก”     
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 

ผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศทาง
วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 
: The Best Hotelier 
2018 
รทบ.4.1.6.2 เล่มสรุป
โครงการวาปบีุษบากร
วิชาการ คร้ังที่ 7 โดย
พระบรม    ราชานุญาต 
หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” 
รทบ.4.1.6.3 เล่มสรุป   
โครงการทัศนศึกษา
เส้นทางโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดลพบุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusit.ac.th/
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เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม     
โครงการทัศนศึกษาเสน้ทางโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัด
โครงการทัศนศึกษาเสน้ทางโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม     
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ สง่เสริมสยาม สู่ความ
ยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ใน
สุพรรณบุรี 2 เส้นทาง เส้นทาง”ย้อนรอยตามเสด็จฯ 
พระพุทธเจ้าหลวง : ลุ่มน้ าท่าจนี เมืองสุพรรณบุรี ร.ศ.
123, ร.ศ.127” และเส้นทาง “Creative Edutain-
Trip อู่ทองสุพรรณบุรี”  
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม 
สรุปคู่มือการท่องเที่ยวทั้งสองเสน้ทาง และ มีการ
ประชาสัมพนัธ์เส้นทางทัง้ส้องเส้นทางผา่นทาง ตูป้ณ.
ข่าว3 ช่อง 3 SD 28 
https://www.youtube.com/watch?v=Kg6FoiVlh
Vk&t=8s  
และ ประชาสัมพันธผ์่านรายการ เรื่องนี้มีอยู่ว่า TNN 
24 
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https://www.youtube.com/watch?v=gCb8n3v
mZNM&t=34s 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

จุดเด่น 

  1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best 
Hotelier 2018  ภายในงานมีการแข่งขัน ทักษะต่างๆ ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มากมาย
เช่น การแข่งขัน“Elegant Bed Making” การแข่งขัน “Talent Mixologist” การแข่งขัน “Creative 
Western Table”   โดยจัดใน theme : Thai Style 
    2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” จัดขึ้นโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุหลง ศรีกนก นักอักษรศาสตร์ช านาญ
การพิเศษ (บ านาญ) ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
“การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก” 
  3. โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 สร้างเส้นทางท่องเที่ยว
ใหม่ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง เส้นทาง”ย้อนรอยตามเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง : ลุ่มน้ าท่าจีน เมือง
สุพรรณบุรี ร.ศ.123, ร.ศ.127” และเส้นทาง “Creative Edutainment-Trip อู่ทองสุพรรณบุรี” 
 

ผู้ก ากับ 
        อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด  

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
  1. อาจารย์เอกชัย  จากศรีพรหม 
  2. นายอาณัติ   สนธิทรัพย์ 
  3. นายธนวัฒน์  รัตนเดโช 
 

ผู้เขียนผลด าเนินการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  เอี่ยมบัว 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 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 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
และสอดคล้องกับวสิัยทัศน์ 
ของคณะ สถาบนั รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธท์าง
การเงิน และแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผูบ้ริหารระดับ
สถาบนัเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์โดยคณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ โดยมี
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี  อย่างเป็นระบบ 
โดยมีกระบวนการ ดังนี ้
- ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและปจัจัยภายใน และ 
SWOT 
- ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีการมอง
ภาพอนาคต ก าหนดปรัชญา วิสยัทัศน์ และพนัธกิจ  
- ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์  
- ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดเป้าประสงค ์
- ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดกลยุทธ ์
- ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดตัวชี้วัด 
- ขั้นตอนที่ 7 การจัดท าแผนปฏิบัติงานจาก
งบประมาณซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลยั และโรงเรียนน ามาแบ่งสว่นให้หลักสูตร 
และส านักงานในการด าเนินงาน มุ่งเน้นกิจกรรมตาม
พันธกิจ เช่นการผลิต/พฒันาบณัฑิต การวิจัย การ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และน าส่งให้รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการตา่งประเทศและลูกค้าสัมพนัธ์ 
ผู้ก ากับดูแลโรงเรียน พิจารณา และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป 
(รทบ. ลงระบบ และส านักกลยทุธ์ น าเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยจะ
มีแนวทางในการปฏบิัติเพื่อชี้แจงการจัดท า

รทบ.5.1.1.1 แผนกล
ยุทธ์ 4 ปี (2561 - 
2564) มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ 
รทบ.5.1.1.2 แผนกล
ยุทธ์โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ (พ.ศ. 2561 – 
2564)  
รทบ.5.1.1.3 
แผนปฏบิัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2561 (ปี
การศึกษา 2560)  
รทบ.5.1.1.4 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า 
รทบ. พิจารณา
แผนปฏบิัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2561  
รทบ.5.1.1.5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า 
รทบ. วาระติดตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2561  
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แผนปฏบิัติราชการให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
- ขั้นตอนที่ 8 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
โดยสื่อสารและท าความเข้าใจกับคณาจารย์ของ
โรงเรียนฯ เพื่อทราบแนวทางการจัดกิจกรรม/
ด าเนินการตา่งๆ ระหวา่งปีการศึกษา 
- ขั้นตอนที่ 9 การติดตามประเมินผล โดยทาง
โรงเรียนรายงานการด าเนินงาน/การจัดกิจกรรม การ
ใช้งบประมาณ ต่อคณะกรรมการประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ และเพื่อท าให้มั่นใจว่า โรงเรียนจะ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- ขั้นตอนที่ 10 การทบทวนแผนกลยุทธ ์เมื่อมีการ
ด าเนินงานมาได้ระยะหนึง่ คณะกรรมการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์จะมีการทบทวนผล
การด าเนินงาน โดยสามารถปรบั และเปลี่ยนตัวชี้วัด
เพื่อให้เหมาะกับการด าเนินงานของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการต่อไป อย่างไรก็ตามในปี
การศึกษา 2560 ไม่มีการปรบัแผน และตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ ์
กลไกในการพัฒนาแผนกลยุทธข์องโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ คือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อ
จัดท าแผนกลยุทธ์ ถา่ยทอดแผนกลยุทธไ์ปสู่
หลักสูตร แปลงแผนกลยุทธ์เปน็แผนปฏบิัติการ
ประจ าปี ในดา้นการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
เป็นต้น โดยทุกแผนงานดังกลา่วรทบ.ซึ่งมีโครงสร้าง
การบริหารที่แตกต่างจากคณะและโรงเรียนอ่ืน จงึ
น าสง่แผนฯเพื่อพิจารณาแก้ไขและอนุมัติจากรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการตา่งประเทศและลูกค้าสัมพนัธ์ 
และอธิการบดีตามล าดับ 

 

 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วน คา่ใช้จา่ย 
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินโดยใช้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รบัจาก
มหาวิทยาลยัทั้งงบประมาณแผน่ดิน และ
งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ โดยการวิเคราะห์จะ

รทบ.5.1.2.1 รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
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บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน  

มุ่งเน้นในสว่นค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งความคุ้มค่าจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าทั้งที่เปน็ตัวเงิน โดยใช้ข้อมูลดังนี้  
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแต่
ละหลักสูตร และเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามพันธ
กิจ เงินเดือนอาจารย์และเจา้หน้าที่ คา่ใช้จ่าย
ส่วนกลางจากการปันส่วนต่อคน ค านวณโดย
มหาวิทยาลยั ค่าจา้งอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษของหลักสูตร Hospitality 
Management (International Programme) การ
พัฒนาบุคลากร และค่าใช้จ่ายด าเนินงานตา่งๆ  (ซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ จัดประชุม ต่างๆ และมีการปนัส่วน
ค่าใช้จ่ายส านักงาน ปนัส่วนให้หลักสูตร โดยน าผลที่
ได้รับมาวิเคราะห์และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อรับ
ฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  
ผลลัพธท์ี่ได้จากการค านวณ ต้นทุนต่อหน่วยแยก
ตามหลักสูตรได้แก่  
ธุรกิจการโรงแรม ก าไร 5,102 บาท ต่อหัวนักศึกษา  
การท่องเที่ยว ก าไร 281 บาท ต่อหัวนักศึกษา 
ธุรกิจการบิน ก าไร 6,252 บาท ต่อหัวนักศึกษา 
Hospitality Management (International 
Programme) ขาดทุน -76,073 บาทต่อหัวนักศึกษา 
ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง ขาดทนุ – 
37,932 บาทต่อหัวนักศึกษา 
จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ คือ 
1. ก าไร/ขาดทุนเปน็ตัวเงนิ หลกัสูตรที่ได้ก าไร ได้แก่ 
หลักสูตร ธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจ
การบิน 
หลักสูตรที่ขาดทุน ได้แก่หลักสตูร Hospitality 
Management (International Programme) และ 
ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง  
2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของ

ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ปีงบประมาณ 2561) 
รทบ.5.1.2.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
รทบ. วนัที่ 31 ก.ค. 61 
วาระรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงนิ         
รทบ.5.1.2.3 ข้อมลู
ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
จากการตรวจประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบั
หลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2560 
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ทุกหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 95 และพอใจของ
สถานประกอบการพึงพอใจบัณฑิตของทุกหลักสูตร 
3. โอกาสในการแข่งขัน  
บุคคลภายนอกรับรู้ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
จากการเปิดหลักสูตร Hospitality Management 
(International Programme) เห็นได้จากการที่
มหาวิทยาลยัได้เปิดโครงการเปดิสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ และจากโครงการดังกล่าวถือ
ได้ว่าเปน็การพัฒนาองค์กรในหลายมิติ ได้แก่  
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็น
สากล ไมว่่าจะเป็นสื่อการสอน เทคนิคการสอน หรือ
บรรยากาศการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
การพัฒนาตัวบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถใน
การสอนนักศึกษาตา่งชาติ 
การพัฒนาการท างานอย่างบูรณาการข้ามหน่วยงาน
โดยให้อาจารย์ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานอ่ืนมาร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ  
การพัฒนาระบบงานตา่งๆ ในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยัทั้งฝา่ยวิชาการ และฝ่ายสนบัสนุน
วิชาการทุกหน่วยงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาต่างชาต ิ
 
ข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตรทีข่าดทุนได้แก่ 
1. เน้นการประชาสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์
กับโรงเรียนมัธยมกลุ่มเปา้หมายเพื่อให้นักศึกษาได้
รู้จักและเลือกหลักสูตรดังกล่าว หากการ
ประชาสัมพนัธ์มีข้อจ ากัดด้านคา่ใช้จ่าย เลือกสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ที่ไมจ่ าเปน็มีค่าใช้จ่ายมากแต่มี
ผลกระทบ (impact) สูงต่อกลุ่มเป้าหมาย 
2. เน้นการท าความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     164 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เพื่อรับนักศึกษาในรอบโควต้า (รอบที่ 2) 
3. เน้นการดูแลนักศึกษาทัง้ไทย และต่างชาติให้เกิด
ความประทบัใจและบอกต่อ เพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษา และ/หรือ เพื่อให้สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นไป 
4. เน้นการสร้างชื่อเสียงโดยการส่งนักศึกษาเข้า
แข่งขันในเวทีต่างๆ หรือให้อาจารย์ของหลักสูตรได้
ออกไปบริการวิชาการเพื่อให้หลักสูตรเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่เปน็ผลจากการ
วิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมไดท้ี่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม   

ตาม นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดท าแผนบริการความเสีย่งออกเป็น 8 ข้อ ซึ่งแผน
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดอยู่ในข้อที่ 2 ความ
เสี่ยงทางการปฏิบัติการ  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามหน้าทีท่ี่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ดังนี ้
1) ข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งหมายรวมถึงผลการด าเนนิงานและ
ผลผลติของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการในเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 รวมถึงการพูดคุย
กับผู้บริหารชุดปัจจบุัน 
2) สภาพการณ์ปจัจุบนัของระบบการด าเนินงาน 
ภาพลักษณ์และการจัดล าดับของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการในกลุ่มสถาบนัการศึกษาที่ด าเนนิการ
เรียนการสอนในลักษณะที่คลา้ยคลึงกัน 
3) ปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งอิทธิพลต่อการวางแผนการ
จัดการและการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการไดจ้ัดล าดับความเสีย่งที่ยังคงเหลืออยู่
ออกเป็น 3 ความเสี่ยงหลักดังนี ้
1) บัณฑิตจบใหม่สาขางานด้านการบริการมีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้นเนื่องจากแนวโน้มในด้านการบริการถือเป็นสิ่ง
ส าคัญกับทุกอุตสาหกรรม 
2) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของ
ประเทศไทย ท าให้เกิดหลักสูตรทีเ่กี่ยวกับการท่องเที่ยว

รทบ. 5.1.3.1 แผน
บริหารความเสี่ยง 
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ (THM 
Risk Management) 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
รทบ. 5.1.3.2 แผน
บริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
รทบ. 5.1.3.3 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
รหัส 57 
รทบ. 5.1.3.4 รายงาน
การจัดการความรู้ (KM) 
ด้านการผลิตบณัฑิต 
เร่ือง “การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning” 
รทบ. 5.1.3.5 โครงการ
ทดสอบและพัฒนา
ความสามารถทาง
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และการบริการในสถาบันการศึกษามากขึ้น 
ผู้ประกอบการจงึมีโอกาสเลือกบณัฑิตที่มีคุณภาพ 
3) แรงงานที่มีทักษะการบริการในประเทศกลุ่ม AEC มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเลือก
แรงงานที่มีทักษะการบริการมีหลากหลายมากขึ้น 
ซึ่งความเสี่ยงหลักทั้ง 3 ข้อ ของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการตรงกับพนัธกิจของมหาวิทยาลยัข้อที่ 1 
คือ การผลิตบัณฑิต 
โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รวบรวม 
ศึกษา และวิเคราะห์ การด าเนินการเพื่อควบคุมความ
เสี่ยงทั้ง 3 ประการในปัจจบุัน และน ามาประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆ  ที่จัดขึ้นเพื่อควบคุม
และลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
ค านวณจากผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง และความ
เร่งด่วนที่จ าเปน็จะต้องบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ทั้ง 3 ประการ โดยปัจจัยความเสี่ยงต่าง  ๆมีดังนี ้
1. พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาในระดับ
ปานกลางเนื่องจากขาดการสง่เสริมกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษนอกเหนือเวลาเรียน 
2. ทักษะดา้นงานบริการของบัณฑติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องจากทุกหลักสูตรเน้นการปฏบิตัิงานและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ แตบ่ัณฑิตยังขาดทักษะ 21st 
Century Skills ด้านการตัดสนิใจในสถานการณ์ต่าง  ๆ
และภาวะผู้น า ซึ่งถือได้วา่เป็นปัจจยัเสี่ยงที่ควรให้
ความส าคัญ 
3. พื้นฐานความรูด้้านภาษาที ่3 ของนักศึกษายังมไีม่
เพียงพอเนื่องจากขาดการส่งเสริมกจิกรรมด้านภาษาที่ 3 
นอกเหนือเวลาเรียน 
4. ขาดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสรมิทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้กับ
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาซึง่ปัจจุบนัมีอยู่แต่อาจ
ไม่เพียงพอส าหรับการประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา 
5. การให้ความสนใจติดตามความรูข้้อมูลข่าวสาร
นวัตกรรมต่าง  ๆในสายงานการท่องเที่ยวและสายงานการ
บริการของบัณฑิตจบใหม่อาจมีไม่เพียงพอต่อการเตรียม
ตัวไปประกอบอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา 
6. ทัศนคติ และมุมมองในสายงานการบริการ จากสื่อ

ภาษาอังกฤษที่จ าเป็น
ส าหรับการส าเร็จ
การศึกษา (TOEIC) 
รทบ. 5.1.3.6 มคอ. 2 
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาธุรกิจการ
โรงแรม สาขาการ
ท่องเที่ยว สาขาธุรกิจ
การบิน สาขาวชิา
ออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง 
สาขาวชิา Hospitality 
Management 
(International 
Programme) 
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สังคมออนไลน์ และข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆอาจมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกงานท าของบณัฑิตจบใหม ่
การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก ่
1. มีรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 บรรจุอยู่ใน
หลักสูตร โดยวิชาภาษาที่ 3 ก าหนดให้ต้องเรียนตาม
ระดับทักษะ 3 ระดับ 
2. มีการออกระเบียบการขอส าเร็จการศึกษาโดยต้องผา่น
เกณฑ์ภาษาอังกฤษตามทีท่างคณะ/โรงเรียนก าหนด 
3. โรงเรียน/คณะให้ทุกหลักสูตรบรรจุกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ
และกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม ฝกึการแก้ไขสถานการณ์
จ าลอง ในรายวิชาต่างๆ  ร่วมด้วย 
4. การเชิญวิทยากรมาสร้างแรงบันดาลใจและในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในช่วงกิจกรรม
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มีการประเมิน
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1. ความกระตือรือร้นและความใส่ใจของนักศึกษายังมีไม่
เพียงพอในเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การ
ขอจบการศึกษา ท าให้ขาดการเตรียมตัวตั้งแต่ชัน้ปีที ่1-2 
ท าให้ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในวชิาชีพอาจไม่ช านาญ
สายงานบริการอาจมีไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจใน
การประกอบอาชีพเทา่ที่ควร 
2. ทักษะภาษาที ่3 ของบัณฑิตยังมีไม่เพียงพอที่จะ
ประกอบวิชาชีพสายงานบริการเนือ่งจาก รายวิชาภาษาที่
3 ต้องอาศัยระยะเวลาการปรับตัวและการเรียนรู้ที่ต้องใช้
เวลาเพื่อก่อให้เกิดความช านาญ รวมถึงต้องมีการฝึกฝน
การใช้ภาษาที ่3 อยู่เสมอจึงจะเกิดความมั่นใจในการ พูด
อ่าน เขียน และสนทนาในระดับขัน้สูง หลังจบการศึกษา
อาจต้องอาศัยการต่อยอดเพิ่มเติม 
3. บัณฑติยังมีประสบการณ์และความมั่นใจไม่เพียง
พอที่จะเป็นผูป้ระกอบการเนื่องจากขาดความรู้เชิง
ประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง และอาจขาด
การส่งเสริมมุมมองความคิด นวัตกรรมใหม่  ๆในด้านการ
เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ 
4. บางรายวชิามีการสอดแทรกนวัตกรรมความรู้ที่ทันสมัย 
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หรอืเทคนิคใหม่  ๆในด้านการบริการแต่อาจยังมีไม่
เพียงพอและทันสมัยพอ 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
และการประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงแล้วนั้น 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ก าหนดวธิีการ
ปรับปรุงควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง ดังนี ้
1. โรงเรียนจัดท าโครงการสง่เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ใน
สายงานบริการเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกชัน้ปโีดยเริ่มต้น
จากชั้นปีที ่1 เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรับการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
และเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาย
งานบริการ  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้น โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการได้จัดโครงการทดสอบและพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็น ส าหรับการส าเร็จการศึกษา 
(TOEIC) เพื่อให้นักศึกษาได้วัดระดบัภาษาอังกฤษของ
ตนเอง เพื่อวางแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป
ในอนาคต ในโครงการดังกล่าวมนีักศึกษาเข้าร่วมทั้ง 3 
สาขา ได้แก่  
1. สาขาธุรกิจการบิน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.4 
3. สาขาการท่องเที่ยว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.5 
ผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละสาขา (คะแนนรวม เต็ม 990 
คะแนน) ดงันี ้
1. สาขาธุรกิจการบิน พบนักศึกษาได้คะแนนมากทีสุ่ด 
440 คะแนน พบนักศึกษาได้คะแนนน้อยที่สุด 130 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 233.75 คะแนน 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม พบนักศกึษาได้คะแนนมาก
ที่สุด 390 คะแนน นักศึกษาได้คะแนนน้อยทีสุ่ด 130 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 228.03 คะแนน 
3. สาขาการท่องเที่ยว พบนักศึกษาได้คะแนนมากทีสุ่ด 
250 คะแนน นักศึกษาได้คะแนนนอ้ยที่สุด 135 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยคือ 202.27 คะแนน 
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จากการจัดโครงการนี้ ท าให้แต่ละหลักสูตรได้ทราบข้อมูล
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคน 
และจะได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังนี ้
1. สาขาธุรกิจการบิน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม
ทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) เมื่อวันที่ 10, 11, 17,  18,  
24 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ภาพกิจกรรมหน้าที่ 41 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม จะจัดกิจกรรม English Camp 
3. สาขาการท่องเที่ยว จะจดัโครงการ SDU Spirit 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
รวมทั้งจัดท าโครงการส่งเสริมพฒันาทักษะภาษาที ่3 ใน
รูปแบบเนน้การสนทนาและภาษาที่ 3 ในการประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมการบริการและชีวิตประจ าวัน โดย
อาศัยความร่วมมือกับสถาบนัภาษาและศิลปวัฒนธรรม
เพื่อจัดอบรม จัดกิจกรรม จัดสอบในลักษณะกิจกรรม
นอกเหนือเวลาเรียน อันได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ภาษาจนีและภาษาไทย ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ระหวา่งโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ กับมหาวทิยาลัยกวางสี สาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน รุ่นที่ 2 ระหว่างวนัที ่12 - 20 พฤศจิกายน 
2560 และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวได้พัฒนาทักษะภาษาจนีเพิ่มเติมในการท า
หน้าที่ดูแลนักศึกษาชาวจนีที่มารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
จ านวน 15 คน 
(ภาพกิจกรรมหน้าที่ 64) 
2. จากการปรบัปรุงหลักสูตร ปี 2560 แต่ละหลักสูตรได้
ค านึงถึงความทันสมัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่
จ าเป็นของแต่ละสาขา รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ ในการนี้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการเปิดวิชาเลือกเสรีเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้
ทักษะที่จ าเป็นของแต่ละหลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรายย่อย ขนาดกลางและขนาด
ย่อม อันได้แก ่
- สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ปรับปรุงรายวชิาให้
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ทันสมัย และได้เพิ่มรายวิชาที่พฒันาการเปน็
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรายย่อย ขนาด
กลางและขนาดย่อม เช่น การบริหารบัญชีและการเงิน
ส าหรับธุรกิจโรงแรม บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม 
การจัดการการตลาดแบบบรูณาการในธุรกิจโรงแรม เป็น
ต้น 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมยั 
ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจน าเที่ยว และได้เพิ่ม
รายวิชาที่พัฒนาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปะ
วัฒนธธรมไทย เชน่ มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
พระราชส านักศึกษา ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางจนถึง
สมัยใหม่ประติมานวิทยาส าหรับการท่องเที่ยวการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ การท่องเที่ยวทางเรือ เป็นตน้ 
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ปรบัปรุงรายวิชาให้ทนัสมัย 
และเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เชน่ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและส ารองที่นัง่ในธุรกิจการบิน จิตวทิยาการ
บริการและมารยาททางสงัคมในธุรกิจการบิน ศิลปะการ
พัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการบนิ ตัวแทนผูน้ าเข้าสง่ออก
ระหว่างประเทศ เปน็ต้น 
- สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้
ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย และเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรายย่อย ย่อย 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เชน่  การตลาดส าหรับนัก
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง การเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ การบริหารงานขายธรุกิจออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง หลักการบริหารเงินทุน
ส าหรับธุรกิจออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง เป็น
ต้น 
- สาขาวิชา Hospitality Management 
(International Programme) ได้ปรับปรุงรายวิชาให้
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ทันสมัย และเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการรายย่อย ย่อย ขนาดกลางและขนาด
ย่อม เช่น  การสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการจัดการ
ท่องเที่ยวและบริการ การเปน็ผูป้ระกอบการในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นต้น 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุก
รายวิชา เพื่อเป็นการพัฒนาความคิด มากกว่าการจ า เมื่อ
นักศึกษาสามารถคิดเป็นก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหา หา
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาตา่ง  ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
การจัดกลุ่มรายวิชา แยกตามประเภทของ Active 
Learning ออกเป็น 3 กลุ่ม ให้เหมาะสมกับ ธรรมชาติของ
การจัดการเรียนการสอนที่เปน็อยู่ในปัจจบุัน 
Active Learning 3 กลุ่ม ได้แก ่
1. Student/ Learner centered learning เช่น 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน (Project - Based 
Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติ (Role play - Based 
Learning) 
2. Enquiry based/ Problem based/ Case Studies 
based/ Discovery based learning เช่น 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน (Problem - Based 
Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case study - Based 
Learning) 
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking - 
Based Learning) 
- การเรียนรู้จากการตั้งค าถาม (Enquiry - Based 
Learning) 
- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery - Based 
Learning) 
3. Work integrated/ Experiential based learning เช่น 
- การเรียนรู้จากการท างาน ( Work-integrated 
Learning) 
- การเรียนรู้จากสภาพจริง (เชงิประสบการณ์) 
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(Experiential Learning)  
นอกจากนี้ ในแต่ละรายวชิายงัได้มกีิจกรรมเสริม อัน
ได้แก่ การใช้โปรแกรม Kahoot ซึ่งเป็นเกมส์ออนไลนท์ี่
อาจารย์สามารถคิดค าถามได้เอง โดยสามารถวัดความรู้ 
ความเข้าใจ และวัดความรวดเร็ว เป็นกิจกรรมที่ให้
นักศึกษาได้แข่งขันกนัตอบค าถาม และการเลือกใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based 
Learning Techniques) โดยการใช ้Games Based 
Learning มาบูรณาการการสอนควบคู่กับการสอนรูปแบบ
อ่ืน  
จากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning การใช้โปรแกรม Kahoot และ Games Based 
Learning Techniques ในรายงานการจัดการความรู้ ด้าน
การผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning พบวา่นักศึกษามคีวามรู้สึกผ่อนคลาย 
ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาน ท าให้
นักศึกษามีความรู้กระตือรือร้นในการเรียน และการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันมากขึ้น 
นอกจากนี้นักศึกษายงัไดฝ้ึกทักษะทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนในรายวิชาภาษาที่ 3 มากยิ่งขึ้น 
4. เชิญวิทยากรมาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทัศนะคติ
ที่ดีต่ออาชีพและสายงานบริการและชี้ให้เห็นถึงข้อดีและ
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการได้งานท าตรงสาขา ทีส่ าเร็จ
การศึกษา อันได้แก่ งานปจัฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีการ
บรรยายในหัวข้อ “เหตุเกิดจากเรียนจบ Ep.57 เพราะโลก
มันกว้าง ทุกกา้วย่างจงึส าคัญ” โดย ดีเจพี่อ้อย  นภาพร 
ไตรวิทย์วารีกุล การบรรยายในหัวข้อ “สาระดี  ๆจากวันนี้
ถึงบัณฑิต” โดย คุณสุทนั มุมแดง รองผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคุณณัฐวฒุิ ตันมณี 
เจ้าหน้าทีบ่ริการศึกษางานอ านวยการ  วันที่ 13 ธันวาคม 
2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
(ภาพกิจกรรมหน้าที่ 35)  
โดยหลังจากได้ด าเนินวิธีการปรับปรุงควบคุมเพื่อลด
ระดับความเสี่ยงทั้ง 4 ประการในข้างต้น พบผลบัณฑิตที่
ได้งานท า ของปีการศึกษา 2560 แต่ละสาขาดังนี ้
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1. สาขาธุรกิจการบิน มีจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 113 คน 
บัณฑิตทีไ่ด้งานท า 94 คน คิดเป็นร้อยละ 83.13 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม มีจ านวนบัณฑิตทัง้หมด 190 
คน บัณฑิตที่ไดง้านท า 147 คน คิดเป็นร้อยละ 77.37 
3. สาขาการท่องเที่ยว มีจ านวนบณัฑิตทั้งหมด 123 คน 
บัณฑิตทีไ่ด้งานท า 91 คน คิดเป็นร้อยละ 74 
4. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มี
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 12 คน บัณฑิตที่ไดง้านท า 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
5. สาขาวิชา Hospitality Management (International 
Programme) มีจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 4 คน บัณฑิตทีไ่ด้
งานท า 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เมื่อค านวณจากการวัดระดบัค่าความเสี่ยงแบบ COSO 
ของแต่ละความเสี่ยงดงันี ้
1. บัณฑติจบใหม่สาขางานดา้นการบริการมีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นผลมาจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่
ละป ีมีผลดังนี้  
ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 5*5 = 25 
ผลกระทบในระดับที่สูง (5) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัที่สงู (5) 
หลังการบริหารความเสี่ยง 
3*3 = 9 
ผลกระทบในระดับที่ปานกลาง (3) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัทีป่านกลาง (3) 
2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ
ไทย ท าให้เกิดหลักสูตรที่เกี่ยวการท่องเที่ยวและการ
บริการในสถาบันการศึกษามากขึ้น ผู้ประกอบการจึงมี
โอกาสเลือกบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีผลดังนี ้
ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 5*5 = 25 
ผลกระทบในระดับที่สูง (5) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัที่สงู (5) 
หลังการบริหารความเสี่ยง 
3*3 = 9 
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ผลกระทบในระดับที่ปานกลาง (3) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัทีป่านกลาง (3) 
3. แรงงานที่มีทักษะการบริการในประเทศกลุ่ม AEC มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเลือก
แรงงานที่มทีักษะการบริการมีหลากหลายมากขึ้น มีผล
ดังนี้  
ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 5*5 = 25 
ผลกระทบในระดับที่สูง (5) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัที่สงู (5) 
หลังการบริหารความเสี่ยง 
3*3 = 9 
ผลกระทบในระดับที่ปานกลาง (3) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัทีป่านกลาง (3) 
จากการด าเนนิงานบริหารความเสีย่งทั้ง 3 เรื่องนั้น พบว่า
อัตราบัณฑิตที่จบการศึกษา และได้งานท าปีการศึกษา 
2560  ของสาขาธุรกิจการบิน ร้อยละ 83.13 สาขาธุรกิจ
การโรงแรม ร้อยละ 77.37 สาขาการท่องเที่ยว ร้อยละ 74 
และบัณฑิตที่ได้งานท า ร้อยละ 100  มีถึง 2 สาขา คือ
สาขาวชิาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และ
สาขาวชิา Hospitality Management (International 
Programme) จึงท าให้ความเสี่ยงในทุกประการลดลงอยู่
ในระดับปานกลาง  
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 4 บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิ
บาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอยา่งชดัเจน  

ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการยึด
หลักธรรมาภิบาลเปน็เครื่องมือในการบริหารการ
ด าเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกนั 
โดย  

1. หลักประสทิธิผล  
ผู้บริหารก าหนดแผนกลยุทธ์เพือ่สร้างเป้าหมาย 
แนวทางในการด าเนนิงานในระยะยาวผ่าน
คณะกรรมการประจ ารทบ.เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานที่
ตรงกับบริบทของรทบ.และตอบยุทธศาสตร์ระดบั
มหาวิทยาลยั และมีแผนปฏบิัตงิาน เพื่อสร้างกรอบ
การด าเนินงานในแต่ละปี โดยตัง้คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ รับผิดชอบตวัชี้วัด และคา่เป้าหมายเพื่อให้
แผนบรรลุผล (รทบ.5.1.4.1, รทบ.5.1.4.2, รทบ.
5.1.4.3) 
2. หลักประสทิธิภาพ  
ผู้บริหารมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี ท าให้มัน่ใจว่าการ
ด าเนินงานต่างๆ จะเปน็ไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
(รทบ.5.1.4.5) 
3. หลักการมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารรทบ. จัดตั้งฝ่ายการด าเนินการเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรทบ. 8 ฝ่าย ให้
ครอบคลุมทุกมิติที่สามารถตอบมาตรฐานคุณภาพได้ 
โดยแต่ละฝ่าย จะประกอบดว้ยอาจารย์จากทุก
หลักสูตรมาร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายฯ ซึ่งเปน็ไป
ในลักษณะเดียวกันทุกฝ่ายการด าเนิงนาน 
- ผู้บริหารรทบ. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกและอาจารย์ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน (รทบ.5.1.4.4) 
4. หลักการกระจายอ านาจ 
-นอกจากการบริหารจัดการรทบ.ที่มาจากอาจารย์
จากแต่ละหลักสูตรแล้วนั้น อาจารย์แต่ละฝา่ยจะ
ได้รับโอกาสในการเป็นประธานฝ่ายฯ เพื่อให้เกิดการ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการ 
-รทบ.ได้ก าหนดต าแหน่งเพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
ด้านวชิาการ โดยก าหนดต าแหน่งหัวหน้าทูตวิจัย คือ 

รทบ.5.1.4.1 แผนกล
ยุทธ์โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.4.2 
แผนปฏบิัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ 
รทบ.5.1.4.3 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 
รทบ.5.1.4.4 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ  ที่ 1439/2559 
สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 
2559 
รทบ.5.1.4.5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า 
รทบ. วาระติดตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2561  
รทบ.5.1.4.6 สรุปผล
การตรวจประกัน
คุณภาพในระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560  
รทบ.5.1.4.7 ค าสั่ง
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ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วชิาศิลป์ และทูตวิจัย เพื่อ
ประกอบคณะกรรมการฝ่ายวิจยัฯ คือ ดร.เพ็ญพักตร์
ศิณา วิเชียรวรรณและอาจารยพ์ราวธีมา ศรีระท ุ
-อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ได้รบัโอกาสคัดเลือกให้เป็น
ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสติ  
-การคัดเลือกตัวแทนคณะเพื่อท าหน้าที่ในสภา
คณาจารย์มาจากการเลือกตั้ง  
5. หลักการตอบสนอง 
- ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
แจ้งข่าวสาร ติดตามผลการด าเนินงาน การจัดท า
โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบตัิราชการ และเพื่อท า
ให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้ด าเนนิการอย่างสมบูรณ์ทุก
ด้านในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมให้
นักศึกษาตามที่คาดหวัง (รทบ.5.1.4.4) 
- ด้านการเงิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มีการจัดประชุม เพื่อติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงาน และจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 
เพื่อท าให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้ใชง้บประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้ในการพัฒนาดา้น
ต่างๆ ตามที่โรงเรียนวางแผนไว ้(รทบ.5.1.4.5, 
รทบ. 5.1.4.12) 
6. หลักภาระรับผดิชอบ  
การผลิตบัณฑิตถือเป็นหนา้ที่หลักของโรงเรียน 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (รทบ. 
5.1.4.7) 
- ตรวจประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร (รทบ.
5.1.4.6) 
- การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และผลติบัณฑิตทีม่ีคุณภาพสู่สังคม 
(รทบ.5.1.4.8) 
 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกหลักสูตร  
รทบ.5.1.4.8 เล่ม มคอ.
2 ฉบับปรับปรุงของทุก
หลักสูตร 
รทบ.5.1.4.9 ข้อบังคับ
และระเบียบ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
รทบ.5.1.4.10 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ ว่าด้วย 
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ  
รทบ.5.1.4.11 แผน
บริหารความเสี่ยง 
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 
รทบ.5.1.4.12 รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
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7. หลักความโปร่งใส 
- มีการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อ
มาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อรับทราบ 
ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน (รทบ.5.1.4.4) 
-มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ เพื่อรับผิดชอบ
การจัดโครงการ และมีการรายงานการจัดสรร
งบประมาณ และการใช้งบประมาณให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒจิาก
ภายนอกรับทราบด้วย (รทบ.5.1.4.4 , รทบ.5.1.4.2) 
-มีการจัดท ารายงานการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏบิัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตภายใน
โรงเรียน (รทบ.5.1.4.5) 
8.หลักนิติธรรม 
ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการใน
องค์กรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับเดียวกัน คือ 
- ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัสวนดสุิต (รทบ.
5.1.4.9) 
-ระเบียบข้องบังคบัมหาวิทยาลยัสวนดสุิตว่าดว้ย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
นอกจากนี้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
การท าแผนบริหารความเสี่ยงเพือ่ป้องกันและรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต (รทบ.
5.1.4.11) 
9.หลักความเสมอภาค 
ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
บุคลากรทุกคน  
- ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกท่าน
ได้รับการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหห้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับนักศึกษา  
-โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้ความเสมอ
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ภาคเท่าเทียมกัน ในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารทั้ง
บริหารจัดการการพัฒนาเว็ปไซต์ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ รวมถงึช่องทางอื่นๆ ที่
ทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงบุคคลทุกกลุ่มวัย เช่น Twitter 
Instagram และ Facebook ด าเนินการจัดรปูแบบ
การประชาสัมพนัธ์แบบใช้ Information Graphic 
ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทัง้สิน้ เพื่อให้ง่ายต่อการ
สังเกต และสามารถจัดเก็บ และอัพโหลด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ โดยด าเนนิการโดยฝ่ายการตลาดและการ
สื่อสารองค์กร  
เว็ปไซต์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
http://thmsdu.com/ 
facebook page ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
https://www.facebook.com/pg/dusit.ac.th/p
hotos/?tab=album&album_id=171392029 
1973093 

โรงเรียนการท่องเที่ยและการบริการเปิดรับ
สมัครเด็กพิเศษ ให้สามารถเข้าศึกษาภายใน
หลักสูตร Hospitality Maagement 
(International Program) หรือหลักสูตรการจัดการ
งานบริการ เนื่องจากนักศึกษาสามารถฝึกทักษะ
ทางดา้นร่างกายแบบพอสมควร รวมถึงทักษะ
ทางดา้นอารมณ์ และทัศนคตทิีพ่ึงมีจากอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวทิยางานบริการและ
ภาษาอังกฤษ โดยหลักสตูรนี้จะไม่ต้องลงลึกในเรื่อง
ปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางดา้นร่าง
การหรือจิตใจจากความกดดันในการท างาน เทา่กับ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็น
หลักตลอดการศึกษา 4 ปีการศึกษา 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
จัดการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่
ห่างออกไป หรือโรงเรียนที่มีความสามารถแต่เข้าถึง
ข้อมูลได้ไม่ทั่วถึง เดินทางไปแนะน าหลักสตูร รวมถึง
ข้อมูลที่ควรทราบ ทั้งยงัเปิดโอกาสให้ศึกษาข้อมูลใน
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หลักสูตรอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง หากไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษา ด าเนินการโดยฝา่ย
การตลาดและการสื่อสารองค์กร 
ฝ่ายพฒันานักศึกษาติดประกาศและประชาสัมพันธ์
ทั้งทางช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ การติดประกาศ และผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงประชาสัมพนัธก์ารเข้าร่วมเป็น
ตัวแทนระดบัประเทศกับองค์กรระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงทนุการศึกษาตลอดปีการศึกษาที่มี
ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มุ่งเน้นฉันทามติ  
- มีการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อ
มาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อรับทราบ 
ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน (รทบ.5.1.4.4) 
-มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ เพื่อรับผิดชอบ
การจัดโครงการ และมีการรายงานการจัดสรร
งบประมาณ และการใช้งบประมาณให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒจิาก
ภายนอกรับทราบด้วย (รทบ.5.1.4.4 , รทบ.5.1.4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรบัใช้
ในการปฏิบัติงานจริง  

โรงเรียนฯ มีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้และการถ่ายทอดงานอย่างเป็นรูปธรรม โดย
โรงเรียนฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ก าหนดผังกระบวนการจัดการความรู้เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 
ได้แก่ ก าหนดประเด็นความรู้ การก าหนดผู้ให้ความรู้  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี การ
เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคลากรของโรงเรียนฯ ที่ผ่านการเรียนรู้และสั่งสม

รทบ.5.1.5.1 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนฯ 
รทบ. 5.1.5.2 แผน KM 
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ปี 2560 
รทบ.5.1.5.3 ผัง
กระบวนการจัดการ
ความรู ้
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ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) เพื่อจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดีหรือคู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
การวางแผน 
         คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการก าหนดให้มีการ
ต่อยอดประเด็นความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 
คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ด้าน
การวิจัย คือ “แนวทางพัฒนาโจทย์และชื่อโครงการวิจัย 
เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” และด้าน
การสนับสนุน คือ “ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าค าสั่ง
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตเร่ืองให้บุคลากรเดินทางไป
ปฏิบัติงาน”  
       ผู้ให้ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คือ 
บุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนฯ จากหลักสูตรต่างๆ  
ประกอบด้วยหลักสูตรการโรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจการ
บิน ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และการจัดการ
งานบริการ ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัย การก าหนดผู้ให้ความรู้ด้านการสนับสนุน คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนฯ ที่ท างานเกี่ยวกับการ
จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลยัสวนดุสติเร่ืองให้บุคลากร
เดินทางไปปฏิบัติงานการด าเนินงาน 
      จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวม และ
สรุปองค์ความรู้เพื่อจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง 3 
ด้าน และเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนฯ น าไปใช้
ประโยชน์ 
การติดตามประเมินผล 
        การติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
ต่างๆ  มีดังนี้ 
        ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า  
พบว่าอาจารย์ในโรงเรียนสามารถน าตัวอย่างกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่อย่างไรก็ดี 
อาจารย์ผู้สอนยังต้องการทราบเทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

รทบ.5.1.5.4 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียน 
รทบ.5.1.5.5 การ
จัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต “การ
จัดการเรียนการสอน
แบบ Active 
Learning” 
รทบ.5.1.5.6 การ
จัดการความรู้ด้านการ
วิจัย “แนวทางการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” 
รทบ.5.1.5.7 การ
จัดการความรู้ด้านการ
สนับสนนุ “ขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดท าค าสั่ง
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
เร่ืองให้บุคลากรเดินทาง
ไปปฏบิัติงาน” 
รทบ.5.1.5.8 แบบ
ส ารวจการสอนแบบ 
Active Learning 
รทบ.5.1.5.9 มคอ.3 
และ มคอ.5 แสดง
กิจกรรม และผลของ
การน า Active 
Learning ไปใช ้
รทบ.5.1.5.10 บันทึก
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ของอาจารย์ในโรงเรียน
ฯ 
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        ด้านการวิจัย คือ การแนวทางการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่ได้รับทุน
ในปีที่ผ่านมา ร่วมกับแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้แนวทางที่ดีและมี
คุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้จ านวนมากขึ้นและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่าคู่มือที่ได้จากการสังเคราะห์ควร
เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัยที่ทันสมัย
เพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องบูรณาการศาสตร์ 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปชุดหรือแผนงานมากกว่า 
และการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบทความวิจัยและหรือ
บทความวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเขียนให้นักวิจัย
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้น าไปใช้สามารถเข้าใจและน าไปใช้ใน
การก าหนดหัวข้อโครงการวิจัยได้ดียิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
       ด้านการสนับสนุน ได้จัดท าคูม่ือขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวทิยาลัยสวนดุสติเร่ืองให้
บุคลากรเดินทางไปปฏบิัติงาน เพื่อให้สามารถน า
ค าสั่งมาแนบเร่ืองการเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนดเวลา 
ซึ่งบุคลากรทีไ่ด้ศึกษาคู่มือ ได้รูว้ิธีการเทคนิคและ
เกิดความเข้าใจในการด าเนินการจัดท าเอกสารได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้รู้ขั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อให้ได้เอกสารมา
ด าเนินการท าเร่ืองเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้
ปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าเอกสารไม่ถูกต้องและไม่

รทบ.5.1.5.10 สัญญา
ทุนโครงการวิจัยของ
อาจารย์ในโรงเรียนฯ 
รทบ.5.1.5.11 สถิติส่ง
เอกสารการขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดท าค าสั่ง
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
เร่ืองให้บุคลากรเดินทาง
ไปปฏบิัติงาน  
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ครบถ้วนนั้น ลดลง โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็น
สถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        การปรับปรุงจากผลการประเมินกระบวนการมี
ประเด็นที่จะน าไปปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้โดย
การจัดกลุ่มการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหมวดวิชา
และสาขาเพื่อให้ได้องค์ความรู้เชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยได้
เผยแพร่คู่มือทั้ง 2 สายงาน วิชาการ และสนับสนุน ผ่าน
ระบบ E-Office เพื่อให้บุคลากรทุกท่านทั้งภายในและ
ภายนอก รทบ. ได้รับทราบและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

 6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนนุ  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มีการจัดท า
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและ
สายสนับสนนุวิชาการให้สอดคลอ้งกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยมอบหมายภารกิจผ่าน
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคลการ 
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน โดยในปี 2560 มี
รูปแบบด าเนินงาน ดังนี้  
(1) แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
1. ด้านความรู้และทักษะวิชาชพี  
สายวิชาการ  
- โรงเรียนฯ มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการ โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการวิจัย และส่งเสริมให้มีการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมากขึ้น 
ได้จัดท า “โครงการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัย
ในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 
(Research Club) ประจ าปีการศึกษา 2559” โดย

รทบ.5.1.6.1 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายตา่งๆ 
รทบ.5.1.6.2 แผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนุน  
รทบ.5.1.6.3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 
รทบ.5.1.6.4 รายงาน
ผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติงานประจ าปี 
2561 
รทบ.5.1.6.5 รายงาน
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คณะการการฝ่ายวิจัยของโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนของ
แต่ละหลักสูตรฯ ท างานในการประสานงานระหวา่ง
อาจารย์ และโรงเรียนฯ  
ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
บริการ มีผลงานวชิาการทั้งสิน้ 24 เร่ือง โดยเป็น
บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  
จ านวน 3 เรื่อง ระดับ TCI กลุ่ม 1 จ านวน 6 เร่ือง 
ระดับ TCI กลุ่ม 2 จ านวน 2 เรื่อง การประชุมทาง
วิชาการ จ านวน 2 เร่ือง และต ารา จ านวน 4 เร่ือง 
งานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร จ านวน 4 เรื่อง 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้ง
ให้ด าเนินงาน จ านวน 1 เรื่อง 
- โรงเรียนฯ ได้สง่เสริมบุคลากรสายวชิาการในการ
พัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพ โดยการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
ความรูท้ี่ได้จากการเรียนการสอน และการวิจัย 
น าไปถ่ายทอด 
จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
สังคม ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพฒันาหลักสูตรมี
การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชนท์างดา้นการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเปน็แหล่งงานของนักศึกษาและเปน็การ
สร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย 
สายสนับสนุนวิชาการ 
- โรงเรียนฯ ได้สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/การเป็นที่
ปรึกษา/วิทยากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 
โดยตั้งเป้าหมายการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 12 คน ได้รับการ
สนับสนุนเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา/การเป็นที่

สรุปผลโครงการบริการ
วิชาการ 
 รทบ.5.1.6.6 ตาราง
การ   เข้าร่วม การ
อบรม/สัมมนา/การเป็น
ที่ปรึกษา/วทิยากร 
สายสนับสนนุ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.6.7 แนว
ปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ (KM) สาย
สนับสนนุวิชาการ “การ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ส านักงาน และค่าถา่ย
เอกสาร ของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการ
บริการ 
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ปรึกษา/วิทยากร  
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง    
ผลการด าเนินงาน  
บ ุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จ านวน 12 คน ได้รับ
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/การเป็น
ที่ปรึกษา/วิทยากร ร้อยละ 100  
- โรงเรียนฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร โครงการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) สายสนบัสนุนวชิาการของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เร่ือง “การ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน และค่าถ่ายเอกสาร” 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีกรอบการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีการจัดท าผังกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงานและ
ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อให้บุคลากรได้น าไปศึกษา เรียนรู้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวสัดุส านักงานและค่าเอกสาร 
และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
ผลการด าเนนิงาน 
การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงานและ
ค่าเอกสารของบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 
สามารถลดความผิดพลาดการตกีลับแก้ไขเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ 100% 
2. ด้านการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา  
 สายวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ได้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกแล้ว จ านวน 3 ราย และมีผู้ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย 
สายสนับสนุนวิชาการ 
มีผู้ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
และระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน 
(2) แผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร 
สายวิชาการ  
โรงเรียนฯ ได้สง่เสริมบุคลากรสายวิชาการให้ได้รับ
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ต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น เพือ่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยสนับสนนุให้อาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ โดย ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารยป์ระจ า
ได้รับต าแหนง่ผูช้่วยศาสตราจารย์ จ านวนเพิ่มข้ึน 3 
คน รวมเป็น 11 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
87.5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57 
สายสนับสนุนวิชาการ 
- โรงเรียนฯ ส่งเสริมและผลักดนับุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการให้ได้เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย มี
จ านวนเพิ่มข้ึน 3 คน รวมเป็น 11 คน จากบุคลากร
สายสนับสนนุวิชาการ ทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.66 
- โรงเรียนฯ ส่งเสริม และผลักดันพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับต าแหน่ง 
ระดับช านาญการ ได้วางแนวทางพัฒนาให้บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการให้ด าเนินการจัดท าผลงาน เพื่อ
ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ โดยมีการจัดท า
รายละเอียดตามประกาศมหาวทิยาลัยสวนดสุิต ใน
เร่ืองของการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการได้รบัความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
และเกณฑ์ระดับคุณภาพของผลงานที่แสดงถึงความ
เป็นช านาญการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง ระดบั
ช านาญการต่อไป  
 
ส าหรับการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนฯ 
มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล 
ด าเนินการสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนการ
บริหาร และเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
พิจารณา ซึ่งเมื่อประเมินผลความส าเร็จของแผน
แล้วนั้น บรรลุทั้งหมด 
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 7 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพนัธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดป้รับ
ให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเปน็ส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะ
ตามปกติทีป่ระกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 

โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบรกิารใช้เกณฑป์ระกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนนิงานในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนฯ ซึง่เกณฑ์
มาตรฐานในแตล่ะองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้จะชว่ยให้
การด าเนินงานตา่ง  ๆอย่างมีระบบ (PDCA) ซึ่งปรากฏให้
เห็นในแผนด าเนนิการตา่งๆ ที่เปน็ระบบ และมีกลไก คือ 
มีการประชุมเพื่อก าหนดคณะกรรมการขับเคลื่อน (ค าสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน) เพื่อท าให้ระบบตา่งๆ 
ด าเนนิและบรรลุเปา้หมาย และด าเนินการจัดกิจกรรม 
หรือโครงการด าเนินงานของโรงเรยีนฯ ตามที่ได้วางแผน
ร่วมกัน รวมถึงจะมีการประเมินผลการด าเนินงาน และ
ประเมนิความพึงพอใจ เพื่อน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการด าเนนิงานประกนั
คุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนฯ มีการปรับ
ในเรื่องการบูรณาการกิจกรรมและโครงการที่คลา้ยคลงึ
กันของแต่ละหลักสตูรมาเป็นโครงการบูรณาการของ 
รทบ. เปน็ตน้ นอกจากนี้ เกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ได้มีการ
เน้นกระบวนการที่มีประสทิธิภาพมากขึ้น PDCA เป็นสิ่ง
ที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้ความส าคัญ
และเนน้ย้ าในการด าเนนิงานต่าง  ๆมากขึ้น  

โรงเรียนการท่องเทีย่วจึงไดป้รับปรุงการด าเนินงาน โดย
การปรบัระบบการด าเนนิการเปน็ฝ่าย โดยมีทั้งสิ้น 8 
ฝ่ายการด าเนนิการ ดงันี้ 1. ฝ่ายพฒันาองค์กรและบุคคล 
(OD and HR) 2. ฝา่ยการตลาดและสื่อสารองค์กร 
(Marketing and Reputation) 3. ฝ่ายวชิาการ 
(Academic Department) 4. ฝา่ยบริการวชิาการ (THM 
Integrated Projects for Communities) 5. ฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ (THM Cooperative Field) 6. ฝ่ายวิจัย  
(Research and Development) 7. ฝ่ายพฒันา
นักศึกษา (Student Activities and Development) 8. 
ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (Arts and Cultural 
Preservation) 

ซึ่งทั้ง 8 ฝ่ายฯ ครอบคลุมองคป์ระกอบเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ท าให้การด าเนนิการของแตล่ะ
ฝ่ายเป็นไปในทางเดียวกบัการประเมินคุณภาพไดช้ัดเจน
ขึ้น การท าความเข้าใจการประกนัคุณภาพ นอกจากนี้

รทบ.5.1.7.1 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายงานด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 

รทบ.5.1.7.2 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายตา่งๆ ของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการ
บริการ 
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แล้วโรงเรียนฯได้เชญิคณะกรรมการจากส านักบริหารกล
ยุทธ์ มาให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะ การจัดท ารายงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาให้กับอาจารย์ทุกหลักสูตรให้
มีความรู้ ความเข้าใจมากขึน้ และพบวา่ทุกหลักสตูรได้
น าข้อเสนอแนะจากส านักบริหารกลยุทธ์ น ามาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินการให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ ทัง้นี้
ในการด าเนนิการประกนัคุณภาพระดับหลักสูตร คณบดี
ได้เข้าร่วมในการประกนัคุณภาพทกุหลักสูตร และ
ประชุมกับประธานหลักสตูรเพื่อแจ้งข้อมูลและประเด็น
ส าคัญที่ควรปรบัปรงุส าหรับการด าเนนิการตรวจประกัน
คุณภาพในหลักสูตรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนฯ  และสื่อสาร
ผ่านเทคโนโลย ี(Line Group ของโรงเรียนฯ) เพื่อให้
ประเดน็การสื่อสารในการเตรียมตวัเพื่อตรวจประกันของ
แต่ละหลักสูตรรวดเร็วขึน้ เนื่องจากแต่ละหลักสูตรจัด
ช่วงของการตรวจประกันคุณภาพไว้ใกล้กัน เพื่อการ
ด าเนนิการที่เอ้ือต่อกัน จากนั้นจงึน าข้อมูลทัง้หมดมา
รายงานต่อรองอธิการบดีฝา่ยกิจการต่างประเทศและ
ลูกค้าสัมพนัธ์ ที่ได้ก ากับดูแลโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ โดยน าการปรับปรุง
กระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนนิงานในปี
การศึกษาหน้า เช่น ระยะเวลาของการด าเนินการเตรียม
ความพร้อมเรื่องการประกนัคุณภาพจะด าเนนิการแต่ละ
ขั้นตอนในชว่งเวลาที่เร็วขึน้กว่าในปีการศึกษานี ้เป็นต้น  
นอกจากนี้ โรงเรียนการท่องเทีย่วเล็งเห็นความส าคัญ
ของการเก็บข้อมูลที่เปน็ระบบมากขึ้น เพื่อน ามา
เปรียบเทียบผลการด าเนินการย้อนหลัง เพื่อให้เห็น
พัฒนาการ และแนวโน้มของผลลพัธ์ที่ชัดขึน้ โดยใช้แผน
ของฝ่ายต่างๆ ของทัง้ 8 ฝ่ายฯ แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ แผนกลยทุธ รทบ. และแผนบูรณาการการ
ท่องเที่ยวฯ เป็นทั้งแนวทาง และกลไกในการไปถึง
ผลลพัธ์ที่วางไว ้

โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบรกิาร ไดน้ าข้อเสนอของ
คณะกรรมการ ในการตรวจประเมนิคุณภาพ รอบ 9 
เดือน มาพฒันาปรบัปรุงกระบวนการท างาน ดงันี ้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
       การตรวจติดตามความกา้วหน้า การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน 
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พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International 
Programe) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีผลงาน
วิชาการไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย สกอ. 
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า จึง
แนะน าให้หลักสูตรฯ ดังกล่าว เร่งพัฒนาศักยภาพให้
ทันในรอบ 12 เดือนต่อไป และแนะน าให้ทุก
หลักสูตรฯ เตรียมหลักฐาน ได้แก่ มคอ. 1, 2, 3, 4, 
5, 6 และ 7 ในรอบ 12 เดือน 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International 
Programe) โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ 
ได้ด าเนนิการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และทุกหลักสูตรได้จัดเตรียมหลักฐาน 
มคอ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ไว้ส าหรับการตรวจ
ประเมิน ในรอบ 12 เดือน 
 
อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า 
เล็งเห็นศักยภาพของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการจึงแนะน าให้ตั้งเปา้หมายที่สูงขึ้นมากกว่านี้ 
         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการ
ส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ในปี 2560 มีอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.28 เท่ากับ 3.29 คะแนน ซึง่เพิ่มข้ึนจาก ปี 2559 
ที่มี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56 เท่ากับ 3.20 
คะแนน และ ปี 2558 ที่มี 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.22 เท่ากับ 2.78 คะแนน อย่างไรก็ตาม ในปนีี้
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการตั้งค่า
เป้าหมายเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 
25 จากผลการด าเนนิงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีแนวโน้มที่พฒันาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
โรงเรียนฯ ก็จะส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์
พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิที่สงูขึ้นต่อไป โดยมีอาจารย์
ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 3 คน 
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อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าตั้ง
ข้อสังเกตในส่วนของการตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างต่ า 
แนะน าให้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ตนเองเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน           
ในส่วนของการเขียนรายงานหัวข้อ จุดเด่น ควรมี
การเขียนเปรียบเทียบรอบการประมาณครั้งที่แล้ว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีอาจารย์ที่
ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการจ านวนเท่าไร และรอบ
ปัจจุบนัมีจ านวนเทา่ไร เพิ่มขึ้นกี่คน 
ในส่วนของการเขียนรายงานหัวข้อ จุดที่ควรพัฒนา 
ควรเขียนรายงานกระบวนการการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และวิธีการส่งเสริมอาจารย์เพื่อขอต าแหน่ง
งานวชิาการอย่างเป็นรปูธรรม 
          โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
อาจารย์ที่ได้รบัต าแหนง่ทางวิชาการ (ผูช้่วย
ศาสตราจารย์) ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.71 เท่ากับ 1.14 คะแนน  ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ที่มี 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.89  
คะแนน เท่ากบั 0.74 คะแนน และ ปี 2558 ที่ไม่มี
อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเลย คิดเป็นร้อย
ละ 0 เท่ากับ 0 คะแนน  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ตั้งคา่
เป้าหมายเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 
จากผลการด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ซึ่งมีแนวโน้มที่พัฒนาขึน้อย่างตอ่เนื่อง  ทั้งโรงเรียนฯ
ก็จะพัฒนาอาจารย์ประจ าให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึนต่อไป โดยมีอาจารย์ที่ส่งผลงานแลว้
และอยู่ในกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
จ านวน 5 คน 
 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้
เขียนรายงานอธิบายถึงระบบและกลไกของแต่ละ
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หลักสูตรฯ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา วิธีการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัยอยา่งไร 
ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้
เพิ่มเติมกิจกรรมที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ระบุ
ถึงงานทีน่ักศึกษาได้ท าหรือเข้าร่วม วิเคราะห์สิ่งที่
นักศึกษาได้รับจากการร่วมกิจกรรมพิเศษเหล่านั้น 
และระบสุื่อที่มีการประชาสัมพนัธ์โครงการหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการได้เข้าร่วม 
ข้อ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้
เขียนรายงานผลการประเมินคณุภาพของการจัด
กิจกรรมให้ชัดเจน สูงกว่าหรือต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ควรระบุ 
ข้อ 5 น าผลการประเมนิจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้
เขียนรายงานโดยการน าผลการประเมินจากข้อที่ 4 
มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 
ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้
จัดเตรียมหลักฐานในส่วนของฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้
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สมบูรณ ์
         ในส่วนของการเขียนรายงานจดุเด่น ในสว่น
ของอาจารย์ที่ปรึกษามีหลักฐานหรือไม่ที่ได้
ช่วยเหลือนักศึกษา มีจ านวนกี่คนที่ไดช้่วยเหลือ 
         ในส่วนของการเขียนรายงานจดุที่ควรพัฒนา 
ควรน าผลการด าเนนิงานมาพัฒนา และปรับให้เกิด
กิจกรรมหรือโครงการที่จะท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 
          โรงเรียนกรท่องเที่ยวและการบริการมีผล
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยมีผลประเมินคุณภาพการ
จัดบริการนักศึกษาในทุกด้านเพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา 
โดยมีการเพิ่มกระบวนการดูแลนักศึกษากลุ่มที่มี
รายวิชาตกค้างอย่างใกลช้ิด อาจารย์ที่ปรึกษาได้มี
การวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่มีรายวชิา
ตกค้างเป็นรายบุคคล ท าให้นักศึกษาสามารถ
คาดการณ์ก าหนดการขอส าเร็จการศึกษาของตนเอง
ได้ อาจารย์ทีป่รึกษายงัเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นการลดช่องวา่งในการ
สื่อสารและให้ค าปรึกษาอีกด้วย 
 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
แนะน าให้ระบุตัวชีว้ัดแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ความส าเร็จของตัวชี้วดัตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เมื่อมีการ
ประเมินผลของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แล้ว ได้น าผลการประเมินมาปรบัปรุงแผนในรอบ
หน้าอย่างไร 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ระบุ
ระบุตัวชี้วดัแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถปุระสงค์ของ
กิจกรรม ไว้ในผลการด าเนนิงานในรอบ 12 เดือน 
        
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
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สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้
ระบุระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยของตนเอง 
ไม่สามารถอ้างอิงกับระบบ R System ของ
มหาวิทยาลยัได ้
ข้อ 2 สนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้
ระบุสิ่งสนบัสนนุอ่ืนที่ก่อให้เกิดงานวิจัยเชน่ ของ
ปฏิบัติการตา่งๆของคณะ (ห้อง Mock-up หรือ 
Studio ของ EVEX) และกิจกรรมวิชาการทีไ่ด้จัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
ควรระบุรายชื่อของผู้ที่เชิญมา ชื่อกิจกรรม และ
กิจกรรมที่ท าให้ชัดเจน 
ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทนุวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
ควรระบุแหล่งที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ และ
จ านวนเท่าไร 
ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
ควรระบุ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้รบั
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจ านวนเท่าไร 
สนับสนนุให้อาจารย์ท่านใดไปเผยแพร่โครงการวิจัย
ชื่ออะไร และสนับสนนุเพื่อเดินทางไปน าเสนอ 
โครงการวิจัยที่ต่างประทศอย่างไร 
ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี
การสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ควรระบุชื่ออาจารย์ผูท้ี่ได้รบัรางวัล และชี้แจงในที่
ประชุม และประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบรูปถ่ายใน
เล่มรายงาน 
ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์
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และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 
ควรระบุการด าเนนิงานขอจดสทิธิบัตร และระบุ
ระบบและกลไกของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการที่สนบัสนุนให้อาจารย์ด าเนินการขอจด
สิทธิบัตร 
       โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
เพิ่มเติมข้อมูลในผลการด าเนินงาน ส าหรับการตรวจ
ประเมิน รอบ 12 เดือน 
 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
      ควรมีการตั้งเป้าหมายให้สงูกว่าปัจจบุัน 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
ตั้งเป้าหมายเงนิสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ 50,000 บาท 
 
การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. การวางแผนการบริการวิชาการสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมอย่างไร ควรระบุ
รายละเอียด 
2. ควรพิจารณาแผนบริการวิชาการให้มีโครงการที่
ใช้ความเชี่ยวชาญของโรงเรียนและส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนและมีการประเมินผลโครงการให้
ตรงกับวัตถุประสงค์และเปา้หมายตามตัวชี้วัดที่
ถูกต้อง และน าไปสู่การประเมินผลและความส าเร็จ
ตามตัวชี้วดัของแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
3. นักศึกษาได้อะไรจากโครงการเพื่อบริการวิชาการ 
ได้ฝึกทักษะในด้านไหน ชุมชน/สังคมได้อะไรจาก
โครงการ ควรระบ ุ
          โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
ระบุวางแผนการบริการวิชาการสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และมีการประเมินผลโครงการให้
ตรงกับวัตถุประสงค์และเปา้หมายตามตัวชี้วัด และ
สิ่งที่นักศึกษาได้จากโครงการบรกิารวิชาการ ไว้ใน
ผลการด าเนนิงาน ในรอบ 12 เดือน 
 
ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      1. มีการก าหนดตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จตาม
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วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะวฒันธรรม 
และควรประเมินผลตามตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้ก าหนดไว ้
      2. แต่ละโครงการควรระบจุ านวน 
การจัดสรรงบประมาณ 

3. ควรระบุแหล่ง/สื่อ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที่ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนด
ตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผน การ
จัดสรรงบประมาณ สื่อ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ของกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม ไว้ในผลการด าเนินงาน ในรอบ 12 
เดือน 

 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT ฯ 
ควรระบุวันที่แผนกลยุทธ์โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ควรทบทวนแผนบริหารความเสีย่งของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  
ควรระบุประเด็นความเสี่ยงลดลงอย่างไร มีรายงาน
สรุปกิจกรรมที่ลดความเสี่ยง และเมื่อความเสี่ยง
ลดลงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีทิศทาง
ในการด าเนินงานต่ออย่างไร  
ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธบิาย
การด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
ควรทบทวนและระบุหลักธรรมาภิบาลให้ครบทั้ง 10 
ด้าน 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ทวบท
วน และระบุวันที่แผนกลยุทธ์ ระบุประเดน็ความ
เสี่ยง ระบุหลักธรรมาภิบาลให้ครบทั้ง 10 ไว้ในผล
การด าเนินงาน ในรอบ 12 เดือน 
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ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
      1. ควรมีการรายงานผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการในที่ประชุม
ประจ าคณะ ทุกหลักสูตร และทกุภาคการศึกษา 
      2. ในข้อการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่สมบูรณ์ หาก
น ามาปรับปรุงได้จริงเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้คะแนน
สูงขึ้น 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการในที่ประชุมประจ าคณะ
และน าข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยได้ระบุไว้ในผลการ
ด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 7  ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น   
  1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ โดยแบ่งเป็นฝ่ายด าเนินการต่างๆ ทั้ง 8 ฝ่าย โดยในแต่ละฝ่ายจะประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์
จากทุกหลักสูตรร่วมกันเป็นกรรมการใน 1 ฝ่ายฯ 
  2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตรง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ด าเนินการให้ได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดและด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นระบบที่ขับเคลื่อน
ไปได้อย่างอัติโนมัติ 
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ผู้ก ากับ 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
1. อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
2. อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
3. อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
4. นางสาวอมร  สายสังข์ 
5. นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
6. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ 
7. นายจตุรโชค  ยวงอักษร 
8. นางสาวฝนทิพย์  ตูพานิช 

  9. นางสาวรักษิยา  คณารักษ์ 
 
 

ผู้เขียนผลด าเนินการ  
1. อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย  
2. อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด  
3. อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ 
4. อาจารย์วริษฐา  แก่นสานสันติ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย 
6. อาจารย์ ดร.อังค์ริสา  แสงจ านงค์ 
7. อาจารย์รุ้งเพ็ชร  ปั้นงาม 
8. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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 มีระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนนิการประกนั
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร  

       โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีระบบ
และกลไกในการก ากบัการด าเนนิการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
1. การวางแผน (Plan)  
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีผลการ
ด าเนินงานดังนี ้
     1.1 ทุกหลักสูตรได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยมี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีเกณฑ์
มาตรฐานก ากับ ดูแล ตดิตามผลการด าเนนิงานในทุก
หลักสูตร เพื่อให้ทุกหน่วยงานระดับคณะที่มีการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยยึดถือและปฏิบตัิร่วมกัน 
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับ
มาตรฐาน บัณฑติ นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิง่สนับสนุน
การเรียนรู ้
     1.2 มีการศึกษาเกณฑ์และตัวบ่งชี้เกณฑ์ IQA ตาม
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ เพื่อ
ปรับปรุงระบบและกลไกย่อยระดับหลักสูตรเพื่อจัดท า 
มคอ. 7 ของทั้ง 5 หลักสูตร 
    1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย

รทบ.5.2.1.1 คู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2558 
รทบ.5.2.1.2 ค าสั่งที่
1947/2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง
ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.5.2.1.3 ค าสั่ง 
4228/2560 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายงานด้าน
ต่างๆ ของ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.2.1.4 
เอกสารรายงานการ
ประชุมหลักสูตรจ านวน 
5 หลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 เร่ือง
การแต่งตั้ง
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ต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อ
รับผิดชอบผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน 
บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
    1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ  ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่ออธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากบัมาตรฐาน บณัฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้       
         2. มีการด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพ (Do)  
             2.1 ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเพื่อรับผิดชอบกระบวนการ
หรือผลการด าเนินงานตามองคป์ระกอบการประกัน
คุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากบัมาตรฐาน บณัฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ในระดับ
หลักสูตรเพื่อจัดท า มคอ.7 และรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการประจ า รทบ. 
        3. มีการประเมินคุณภาพภายใน (Check)  
          มีการรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
ระดับโรงเรียน โดยบรรจุเป็นวาระในการประชุม
คณะกรรมการประจ า รทบ.  นอกจากนี้ทางโรงเรียนฯ 
ได้รับการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา
ประจ าทุกปี ปลีะ 1 คร้ัง ดังนี้  
        3.1 มีการก าหนดการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการประเมินและติดตาม
ภายใน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
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ระดับโรงเรียนฯ ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยบุคคลภายนอก ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2561  
          3.2 มีคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีหน้าที่ 1) ตรวจ
ความถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง 2) 
ประเมินคะแนนตามเกณฑ์การประเมินแต่ละ ตัวบ่งชี้ 
3) ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงรายงานการ
ประเมินตนเองให้สมบูรณ์ 4) เสนอจุดแข็ง จุดอ่อนใน
แต่ละตัวบง่ชี้  
            3.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560  และระดับโรงเรียนเรียนฯ  
        4. มีการควบคุมคุณภาพการติดตามการ
ด าเนินงาน (Act) 
              4.1 มีการปรับปรุงการด าเนินการตามแผน
และพันธกิจใน มคอ.7 และจัดสง่ผลการประเมิน
คุณภาพเข้าระบบ CHEQA Online  โดยได้สรุป
ข้อเสนอแนะจากการประกันคณุภาพปี 2559 เพื่อ
น ามาปรับกระบวนการประกันคุณภาพในปี 2560 โดย
ข้อเสนอแนะนั้น เนน้ในเร่ืองการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ และต าแนห่งทางวิชาการรของบุคลากร รทบ. 
และสนบัสนุนให้เกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้ของ 
รทบ. ซึ่ง รทบ. ได้พฒันาโครงการที่สัมพันธ์ หรือ
ก าหนดโครงการเพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะเหล่านี้ ทั้ง
ยังก าหนดให้แต่ละฝา่ยฯ การด าเนินการเข้าประชุม
การเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพ ร่วมกับ
คณะกรรมการประจ า รทบ. เพือ่ให้กระบวนการ
ประกันคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึน้ และก าหนดประธาน
ฝ่ายการด าเนินการ เพื่อให้การรายงานผลการ
ด าเนินการในแตล่ะฝ่ายฯการด าเนินงานที่สัมพันธ์กับ
ตัวบ่งชีป้ระกันคุณภาพ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นไปอย่างสมบูรณ์  และเป็นภาระงานตามปกติ 
เพื่อให้การด าเนินการประกันคณุภาพไม่สง่ผลกระทบ
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หรือเป้นปัญหาในการด าเนนิงาน แต่เป็นกลไกส าคัญ
ในการส่งเสริมการด าเนนิการภายใน รทบ. ให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น  

 2 มีคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา  

 

 

 

    โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพท าหนา้ที่ก ากบั 
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบประกนั
คุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ท าหน้าที่ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการประกัน คุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี ้

          มีการน าไปปรบัปรุงเปน็ระยะโดยหลักสูตร 
ส่งเสริมให้ทุกภารกิจด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะภารกิจหลัก ได้แก่ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ระบบการวิจัย การบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดไว้
ในคู่มือประกันคุณภาพของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ และติดตามผลจากการประชุม เพื่อให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุง เช่น ระบบการวิจัย 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่แสดงผลความก้าวหน้าได้
อย่างชัดเจน  เปน็ตน้  

         มีการรายงานผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จากนั้น
น ารายงานประกันคุณภาพฯ ทีไ่ด้รับพิจารณา ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการ
โรงแรม 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดย
คณะกรรมการสภาวิชาการอย่างเข็มงวด 
2. การมีสถานประกอบการและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและ
ได้รับการยอมรับ 
 
 

รทบ.5.2.2.1 ค าสั่งที ่
1947/2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง
ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.5.2.2.2 รายงาน
การประชุมของทุก
หลักสูตร เสนอต่อคณะ
กรรมบริหารโรงเรียน 
เพื่อรายงานผลการ
ประเมิณคุณภาพ
หลักสูตร 
รทบ.5.2.2.3 
เอกสารรายงานการ
ประชุมโรงเรียน ปี
การศึกษา 2560 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรติดตามผลการปฏบิัติงานของนักศึกษาและ
บัณฑิต  
2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นที่สุดหลักสูตรหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ควรพัฒนาให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
และจัดเป็นแหลง่ศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
3. งานวิจัยทีน่ าเสนอในหลักสูตรนี้ค่อนข้างไปทางการ
ท่องเทีย่ว เสนอแนะให้ท าวิจยัเพิ่มเติม เช่น การสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการดา้นอาหาร การพัฒนาสถาน
ประกาอบการดา้นอาหารให้เปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล การพัฒนา Home stay ให้แก่ชุมชน 
4. อาจารย์ควรมีผลงานวิจัยดา้นการโรงแรมอาหาร
และสาขาที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
จุดเด่น 
1. มีคณะกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร 
2. บัณทิตของโรงเรียนได้รับการยอมรับและเป็นที่
เชื่อถือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
จุดเด่น 
1. มีคณะกรรมการสภาวิชาการก ากับดูแลมาตรฐาน
หลักสูตร 
2. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาดา้นธุรกิจการบนิจาก
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตได้รับการยอมรับด้านบุคลิกภาพ
และการบริการ 
3. หลักสูตรในบางศูนย์มจี านวนนักศึกษาน้อยเกินไป 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนางานวิจัย บทความและต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. ควรท าการประเมินผู้เรียนให้เป็นระบบ 
3. ควรสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ต่างๆ และ
มหาวิทยาลยั 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                     201 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

4. ระบบการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะส าคัญ 
5. จัดระบบการพัฒนาตามทักษะส าคัญทีโ่รงเรียนฯ 
ต้องการให้เกิดขึ้น 
6. นโยบายรัฐมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้น
เศรษฐกิจ และการพัฒนาคน สาขาวิชาควรลงท าวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานบริการ (หลักสตูรนานาชาติ) 
จุดเด่น 
1. มีสาระครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบอย่างเข้ม
จากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
2. เป็นสาขาใหม่ที่ยังไม่มีที่ใดเปดิสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรท าแผนพัฒนาอาจารย์โดยเฉพาะด้านการวิจัย 
การผลิตบทความ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง 
จุดเด่น 
1. มีคณะกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตรก่อนส่งสภามหาวทิยาลัยอย่างเข้มงวด 
2. อาจารย์ผู้สอนนอกจากจะส าร็จการศึกษาสายตรง
แล้วยังมีประสบการณ์การท างานจนสามารถได้
สิทธิบัตร และผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธ ์
2. ท า Direct Approach กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
ซึ่งบางเร่ืองโรงเรียนฯ ได้น ามาด าเนินการ ดังนี้  
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างความร่วมมือกับ
เพิ่มเติมกับหน่วยงานโรงเรียนฯ ในกลุ่มเป้าหมาย เชน่ 
โรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ 
2. โรงเรียนฯ ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์
ท างานวิจัยและเขียนบทความ โดยมีผลงานวิจยัและงบ
มาณที่ได้รบัจัดสรรเพิ่มมากขึ้นและให้เห็นเป็นที่
ประจักษ ์
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 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนนุการด าเนนิงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  
 

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองคป์ระกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ดังนี ้
      1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มอบ
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
ให้กับทุกหลักสูตร เพื่อสนับสนนุการประกันคุณภาพ
ภายใน และแจง้ให้บุคลากรทุกท่านทราบถึงการดาวน์
โหลดข้อมูลจาก Website ของมหาวิทยาลยั  
       2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มอบ
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2559 ให้กับทุกหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2560 
         3. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนนุการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรเพื่อน าผลการประเมิน เสนอกรรมการประจ า
โรงเรียนเพื่อพิจารณา 
          4. มหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการมีการอ านวยความสะดวกในการ
จัดสรรทรัพยากรด้านก าลังคน เวลา และสิ่งสนบัสนนุ
ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
ส านักงานประกันคุณภาพมหาวทิยาลัยเพื่อช่วย
สนับสนนุให้เกิดการด าเนินงานประกันคุณภาพของทุก
หลักสูตร 

รทบ.5.2.3.1 คู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2560 
รทบ.5.2.3.2 รายงาน
ผลการประกนัคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 
2559 
รทบ.5.2.3.3 
เอกสารรายงานการ
ประชุมโรงเรียน ปี
การศึกษา 2560 

 4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

        มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าโรงเรียนเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
       1. มีการก าหนดให้ทุกหลักสูตรรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ภายในเดือน สิงหาคม 2561 ทั้ง 5 หลักสูตร  
           1) หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการบิน                 
           2) หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม 
           3) หลักสูตรฯ สาขาวชิาออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง  

รทบ.5.2.4.1 
ก าหนดการตรวจการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 
รทบ.5.2.4.2 มคอ.7 
จ านวน 5 หลักสูตร 
รทบ.5.2.4.3 ผลการ
ตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 5 หลักสูตร 
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           4) หลักสูตรฯ สาขาวชิา Hospitality 
Management        
            5) หลักสูตรฯ สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
          2. หลักสูตรฯ มีการรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ โดยประธานหลักสตูร
ซึ่งโดยด าแหนง่เป็นคณะกรรมการโรงเรียนดวยนัน้ 
รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันา
แผนการด าเนนิการและแผนปฏบิัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลยิง่ขึ้น 
        3. โรงเรียนมีการจัดประชุมกับประธาน
หลักสูตรเพื่อแจ้งข้อเสนอแนะให้รับทราบ เพื่อให้แต่
ละหลักสูตรทราบถึงแนวทางของการเขียนแผนปฏบิัติ
การและการด าเนนิการโครงการในปีการศึกษา 2560 
ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพระดับหลักสตูร 
 
โดยมีรายงานข้อเสนอแนะของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการ
โรงแรม 
 องค์ประกอบที่ 2 ควรมีการเก็บ
แบบสอบถามตามอัตลักษณ์ของสาขาวชิาเพิ่มเติม เชน่ 
3Ps และควรเก็บแบบสอบถามให้ได้ร้อยละ 100 เพื่อ
จะได้สะท้อนเหตุผลที่แท้จริงเพือ่การพัฒนาหลักสูตรฯ 
ให้ยั่งยืน  
 องค์ประกอบที่ 3 เพิ่มการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาในประเด็นการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และควรระบุผล
ของการพัฒนาเด็กตามประเด็น TQF ทั้ง 5 ด้าน, 
ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์ของหลักสูตร 3Ps, การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ความพึงพอใจ และร้อย
ละในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 ควรมีการทบทวนค่า
เป้าหมายในปีที่ผา่นมา เพื่อเปรียบเทียบคะแนนในปี
ถัดไปว่าพบประเด็นอะไรบ้างทีค่วรพัฒนาปรับปรุง, 

รทบ.5.2.4.4 รายงาน
การประชุมกรรมการ
ประจ าโรงเรียนฯ เร่ือง
การพิจารณาผลการ
ตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 
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ค่าของเกณฑ์มาตรฐาน และหลกัฐานเชิงประจักษ์ 
รวมถึงมีการส่งเสริมอาจารย์โดยมีการตั้งค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณของงานวิจัย เช่น ลงวารสารวิจัยท่านละ 1 
เล่ม และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ
การพัฒนาอาจารย์เชงิคุณภาพควรครบพันธกิจทั้ง 4 
ด้าน 
 องค์ประกอบที่ 5 ควรมีการวางแผนด้าน
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
 
 องค์ประกอบที่ 6 ควรเพิ่มผลการประเมินใน
ปีที่ผา่นมาและควรแสดงผลการประเมินเชิงปริมาณใน
แต่ละหัวข้อที่มีการวัดด้านความพึงพอใจ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ 3 ควรพัฒนาวิธกีารเขียน
โดยเฉพาะในเร่ืองของระบบและกลไก และแบบ
ประเมินประเดน็ ความพึงพอใจของนักศึกษาควรมี
การแยกประเด็นให้ชัดเจน  
 องค์ประกอบที่ 4 มีระบบและกลไกแต่ยังไม่เห็น
กระบวนการที่สง่ผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนา
อาจารย ์ 
 องค์ประกอบที่ 5 ควรพัฒนากระบวนการ
เขียนเนื่องจากยังไม่เห็นขั้นตอนการด าเนินงาน 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควรเพิ่มสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ซึ่งอาจเพิ่มจากเครือข่ายของ
หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
 องค์ประกอบที่ 3 ควรเพิ่มช่องทางในการรับ
นักศึกษานอกเหนือจากระบบ Admission และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในเรื่องการรับสมัคร การให้ความรู้ให้
เหมาะสมในแต่ละพื้นที ่
 องค์ประกอบที่ 4 หลักสูตรฯ ควรมีระบบ
การส่งเสริมให้อาจารย์ ผลิตผลงานทางวชิาการเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น ควรส่งเสริมให้อาจารย์
ทุกท่านเผยแพร่และผลติผลงานทางวชิาการ อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 องค์ประกอบที่ 5 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรฯ ควรหาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีทาง
ดิจิตอล สื่อการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง 
 องค์ประกอบที่ 2 พัฒนาแบบสอบถามของ
ผู้ใช้บัณฑิตให้มีความชัดเจนตรงประเด็นทุกมิติ และน า
ผลของการประเมินกลบัมาพฒันาหลักสูตร 
 องค์ประกอบที่ 3 การรับเข้านกัศึกษาต้องมี
มาตรการเชิงรุกที่ตรงกับกลุ่มเปา้หมาย และมี
กระบวนการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการวางแผนในเร่ืองของ
การพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายในแตล่ะ
เร่ืองให้ชัดเจน และมีเครื่องมือการประเมินผล
กระบวนการใน 3.1 และ 3.2 ให้ครบทุกด้านและตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย และควรมีการวิเคราะห์การรับเข้า 
การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 4 ควรมีการประเมิน
กระบวนการให้ครบทุกมิต ิและแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการพัฒนาหลักสตูรให้ดีขึ้น 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรควรมีแนวทางใน
การเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติ โดยใช้โครงงาน
บริการวิชาการจริง ท าให้นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทาง
ประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย แต่ควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมโครงการที่จัดและ
วิธีการเรียนการสอน เพื่อการวางแผนพัฒนาแบบบูรณา
การและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่า 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควรวิเคราะห์ถึง
ความต้องการจ าเปน็ของสิ่งสนบัสนนุเพื่อการเรียนรู้
ตามบริบทของหลักสูตร และวางแผนในการจัดเตรียม
ให้เหมาะสมกับสภาพวชิาและหลักสูตร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality 
Management (International Programe) 
  องค์ประกอบที่ 3 ควรมีการวางแผนการรับ
นักศึกษา และมีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก วางแผนการ
วางระบบทีป่รึกษารวมถึงการสร้างความตระหนักถึง
หน้าอาจารย์ทีป่รึกษาทัง้ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตของ
นักศึกษา และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เสริมทักษะให้ครบทั้ง 4 กลุ่มของการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 และควรมีการประเมินทักษะการเรียนรู้
เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาคร้ังต่อไป 
 
 องค์ประกอบที่ 4 หลักสูตรควรส่งเสริม
สนับสนนุ จัดสรรงบประมาณ ก าหนดภาระงานให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรท าผลงานและเผยแพร่
ผลงานทุกคน 
 องค์ประกอบที่ 5 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อก าหนดรายวิชาที่จะ
บูรณาการกับ การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนด
กิจกรรมใน มคอ.3 และมีการประเมินผลใน มคอ.5 
ของรายวิชานั้น 
  องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควรรายงาน
ปัญหาเรื่องสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอแก่คณะ
ทราบ เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้เพียงพอและ
เหมาะสม และควรประเมนิผลความพึงพอใจด้านสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้และน าผลมาใช้ในการพฒันา
ต่อไป 

 5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  
 

       ในรอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 
2559 คณ ะกรรมการได้ อธิบ ายจุ ด เด่ น  และ ให้
ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
และได้น าผลการประเมินจุดเด่นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการมาปรับปรุงหลักสูตร  ในปี  2560 ให้มี
คุณภาพดีขึ้น ดังนี้ 
จุดเด่น 
        1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้มี

รทบ.5.2.5.1 มคอ.7 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวน 5 
หลักสูตร 
รทบ.5.2.5.2 แผน
ปรับปรุงคุณภาพของ
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการที่
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การส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพเพิ่มข้ึน ทั้งทางด้าน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการท าผลงาน
ในต าแหน่งวชิาการที่เพิ่มขึ้น (รอบปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 4 คน)  
        2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุน
ส่วนใหญ่ในระดับชาติ และมีการเผยแพร่งานวิจัยไปสู่
สังคมได้อย่างเป็นระบบทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  
         3. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นระบบและท าให้
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้ศึกษาใน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งนักศึกษา
รุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเป็นผู้มีบคุลิกภาพทีด่ี
แก่นักศึกษารุ่นน้อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
          1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
การปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาตามแผนการรับของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษามีจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุไว้ 
โดยการค านวณจากค่า FTES  
          2. โรงเรียนการท่องเที่ ยวและการบริการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้น างานวิจัยไป
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีการจัดอบรม
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ และได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจาก
คณาจารย์ในโรงเรียนฯ เป็นอย่างดี 

     3. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและมีการ 
เชื่อมโยงของแผน น าการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติด้วย
ความเข้าใจ และตรงตามแผนปฏิบัติงานและมีการ
ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรทุกๆ 6 เดือน 

ประเด็นการจัดการความเสี่ยงและการจัดการ 
ความรู ้แนวทางการพัฒนา คือ 

 1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
งานงบประมาณ 2561 
รทบ.5.2.5.3 
แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี 2561 ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 
รทบ.5.2.5.4 รายงาน
การประชุมบุคลากร
โรงเรียนการท่องเที่ยว
การบริการประจ าป ี
รทบ.5.2.5.5  (ร่าง)
แบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานประจ ารทบ. 
(ใหม่) 
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การปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เกิดความเชื่อมโยง ทั้ง
ทางด้านบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย โดยเน้นในกิจกรรมนักศึกษา
ของทุกหลักสูตร  
 2. มีแผนปฏิบัติงานการถ่ายทอดความเข้าใจ 
ในเร่ืองระบบการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น โดยใน
ระดับผูบ้ริหาร สามารถถ่ายทอดสู่ระดับผู้ปฏิบตัิงาน
ผ่านคณะกรรมการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการถ่ายทอดสู่ระดบัหลักสูตรให้มีแผน 
กระบวนการที่เกิดความเข้าใจตรงกันและปฏบิัติใน
แนวเดียวกัน โดยหลักสตูรจัดประชุมของหลักสูตร
เดือนละ 1 คร้ัง และมีการประชมุอาจารย์ประจ าของ
โรงเรียนฯ ประชุมตามไตรมาศในแต่ละปี กรณีมีวาระ
เร่งด่วนโรงเรียนฯ จะจดัประชุมทุกเดือน 
 
โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจ าคณะมาปรบัปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
        1. หลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตรของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการน าผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ในปกีารศึกษา 2559  และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าโรงเรียนฯ มา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามพนัธกิจของหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้น และส่งผลให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัตงิานงบประมาณ 2559-2561 ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีคุณภาพดีขึ้น
เช่นกัน  
        2. มีการจัดการประชุมหลักสูตรเพื่อพัฒนา 
(ร่าง) แผนตามงบประมาณปี พ.ศ. 2561 หรือปี
การศึกษา 2560 และแผนปฏบิตัิการปีการศึกษา 
2560 ของแต่ละฝ่ายการด าเนนิงาน 
       3. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการ
ประจ ารทบ.มาปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
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ให้เป้นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความทันสมัยขึ้น อาจารย์
สามารถแก้ไขปัญหา และดูแลนกัศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัข้อเสนอแนะหนึ่งที่วา่ถึง 
“การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ย่อมส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้” ด้วยเหตุนี้ 
รทบ.จึงด าเนนิการปรบัการประเมิน ควบคุม ดูแล 
และส่งเสริมคุณภาพอาจารย์ทุกมิติ โดยมิติหนึ่ง คือ
การวัดและการประเมนิผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
ให้ครอบคลุมภารกิจที่ปฏิบัติอยู่จริง แต่อยู่นอกเหนือ
รายละเอียดของการประเมินรูปแบบเดิม และ
ครอบคลุมพันธกิจในการด ารงวชิาชพีอาจารย์ให้มี
มาตรฐาน และรวบรวมรายละเอียดในการด าเนินการ
ซึ่งเก่ียวโยงกับคุณภาพของนักศึกษา เช่น การนิเทศ
งานในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของ
นักศึกษา หรืองานที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเป็น
รายบุคคล เปน็ต้น 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน 

ในรอบ 12 เดือน หลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตรของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการมผีลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผา่นองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

รทบ.5.2.6.1 เล่ม SAR
มคอ.7 ที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐานจ านวน 
5 หลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
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จุดเด่น 
  1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
  2. มีการแต่งตั้งฝ่ายประกันคุณภาพ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA โดยส่งเสริมในทุกภารกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการการควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 
  3. มีฝ่ายประกันคุณภาพของโรงเรียน มีการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียนเชิงประจักษ์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา  

  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ควรเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่น บุคลากรของ
สถาบัน ผู้รับบริการด้านการวิจัย และชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน รวมถึงผู้ประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น เข้ามาประเมินกิจกรรม โครงการในลักษณะการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการจัดสนทนา
กลุ่ม 
 
ผู้ก ากับ 
 อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส 
 
ผู้เขียนผลด าเนินการ  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร  แสงพิรุณ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา  วิชาศิลป์ 
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ส่วนที่สาม 
ผลการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ผลการประเมินตนเอง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลคะแนนประเมนิ ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

บรรลุ 
ตัวหาร ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.51 คะแนน 16.35 3.27 คะแนน  3.27 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 25 23 ร้อยละ 26.28  3.29 
87.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 10 12 x 100 ร้อยละ 13.71  1.14 
87.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 5 คะแนน 24.58-25 x 100 ร้อยละ -1.68  5.00 
25 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 50,000 บาท/คน 8,095,580 93,590.52 บาท/

คน 
 5.00 

86.5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 20 17.60 x 100 ร้อยละ 20.11  5.00 

87.5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5.00 

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.44 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

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 3.14 5.00 3.27 3.78 ดี 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 13 3.61 5.00 4.14 4.44 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   
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ค าสั่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ที่  4228/2560 

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

 เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ 
2. ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร 
3. อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
4. อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์  
5. อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการด้านต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR) 
1. อาจารย์รุ้งเพ็ชร  ปั้นงาม   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา  วิชาศิลป์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.กนกพร  ศิริโรจน์   กรรมการ 
4. อาจารย์ปิยะดา  ศรีบุศย์ดี  กรรมการ 
5. อาจารย์นพมาศ  สุขถาวรากร  กรรมการ 
6. อาจารย์ปาริฉัตร  พรหมสวัสดิ์  กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.นภัทร  คล้ายคลึง  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ภิสุดา   แสงซื่อ   กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.นรินทร    สรวิทย์ศิรกุล  กรรมการ 
10. นางสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานด้านวางแผนและพัฒนาใน 3 ปี ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาของโรงเรียนฯ 
 2. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการประเมินจรรยาบรรณ 
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 3. ก ากับดูแลการจัดท าแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนและพัฒนาบุคลากร โดยในการ
ก าหนดแผนงานประจ าปีนั้น ให้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) มาพิจารณาประกอบตามความ
เหมาะสม 
 4. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 5.  สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหลักสูตร โดยได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในฝ่ายต่างๆ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับโรงเรียนฯ 

6. ศึกษาแนวโน้ม ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามาถ่ายทอดและ
พัฒนาโรงเรียน บุคลากร และนักศึกษา 

7. วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยวิเคราะห์จากรายบุคคล การเปลี่ยนแปลง
สังคมโลก และวิเคราะห์จาก TOWS (Treats, Opportunities, Weaknesses, และ Strengths)  
 8. จัดหาแหล่งข้อมูลและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะ 
ตามศักยภาพ และลักษณะงาน  

9. สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการสัมมนาต่างในระดับชาติเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ภายใต้จุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 10. ส่งเสริมสวัสดิการสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  11. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
 12. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 13. จัดท าการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 14. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

15. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and Reputation) 
1. อาจารย์วริษฐา   แก่นสานสันติ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.นิศากร  บุตรงามดี  กรรมการ 
3. อาจารย์ปาริฉัตร   พรหมสวัสดิ์  กรรมการ 
4. อาจารย์สุรพิน   สุประดิษฐ์  กรรมการ 
5. อาจารย์อานนท์  พันธุลี   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณิศิรา   กายราศ   กรรมการ 
7. อาจารย์พิมพ์เนตร  มากทรัพย์  กรรมการ 
8. อาจารย์เธียรรัตน์  ฉัตรภัทรพล  กรรมการ 
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9. อาจารย์ ดร.ภิสุดา  แสงซื่อ   กรรมการ 
10. อาจารย์สุทธิดา  ศุภโสภณ  กรรมการ 
11. นายอาณัติ   สนธิทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการท างานด้านวางแผนและพัฒนาใน 3 ปี ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนฯ โดยเฉพาะแผนงานด้านการพัฒนาสารสนเทศ 
 2. ก ากับดูแลการจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยในการก าหนดแผนงานประจ าปีนั้น ให้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) มา
พิจารณาประกอบตามความเหมาะสม 
 3. ก ากับดูแลงานเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 4. ก ากับดูและงานด้านการบริการประกาศ ประชาสัมพันธ์ เป็นการประกาศเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 5. ดูแลด้านการจัดกิจกรรมพิเศษฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดข้ึน  

6. ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
 7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมที่ เสริมภาพลักษณ์องค์กร และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
 8. พัฒนาสื่อสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้ ก ากับการดูแลส่วนงานด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ในหลักสูตร หรือโรงเรียนฯ 
 9. ออกแบบและพัฒนาการท างานของระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบและมีความ
เหมาะสมมากที่สุด รวมทั้งออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
น ามาใช้งาน 
 10. เป็นผู้ให้ค าปรึกษา คอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้ระบบและทุกคนในระบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การใช้โปรแกรมหรือทางด้านเทคนิคก็ตาม 
 11. เป็นผู้ประสานงาน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
เพ่ือให้เข้าใจเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เกิดข้ึนภายในองค์กรให้ถูกต้องตรงกันที่สุด 
 12. น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ โดยทุกปีต้องมีจ านวนวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 
 13. จัดท าการประเมินผลความส าเร็จของงานด้านพัฒนาสารสนเทศ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงงานด้านพัฒนาสารสนเทศ 
 14.  ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี  ทหารแกล้ว  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ปิยะดา  ศรีบุศย์ดี  กรรมการ 
3. อาจารย์ธัญชนก   บุญเจือ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ   กรรมการ 
5. อาจารย์นพมาศ   สุขถาวรากร  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์  หลิ่มวิรัตน์  กรรมการ 
7. อาจารย์นัษฐ์   กาญจนัษฐิติ  กรรมการ 
8. อาจารย์จิระพงศ์  ป้อมน้อย  กรรมการ 
9. อาจารย์รุ่งรวี   คล้ายสุวรรณ  กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ภิสุดา  แสงซ่ือ   กรรมการ 
11. อาจารย์ทิพย์วิมล   ประเสริฐศรี  กรรมการ 
12. อาจารย์รตนนภดล  สมิตินันทน์   กรรมการ 
13. นายจตุรโชค   ยวงอักษร  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  1. ก ากับ ดูแลระบบและกลไกการเปิด – ปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 3. ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้ 

 4. ก ากับ ดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน work base learning เป็นส าคัญ 

 5. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหม่และปรับปรุง  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก 

6. ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เด็กนักศึกษามี
ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจในการท างานต่างๆ อย่างโดดเด่น (CI) 

7. ติดตามข่าวสาร ความรู้ กฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
ต่างๆ เพ่ือน ามาถ่ายทอด และปรับปรุงการด าเนินงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 9. ก ากับ ดูแลทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 10. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
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 11. ส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนในกระบวนการเรียนการสอนหรือจากการท าวิจัย 

 12. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

13. ประสานงานทั้งหลักสูตร โรงเรียน และฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 14. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

15. รวบรวม และวิเคราะห์ปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข และ
ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าในภาคเรียนต่อๆ ไป 

 16. ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุก
รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของทุกหลักสูตร 
 17. น าผลจากข้อ 16 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
 19. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
   

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects for Communities) 
1. อาจารย์วรรณิกา  เกิดบาง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์รุ้งเพ็ชร  ปั้นงาม   กรรมการ 
3. อาจารย์เอกชัย   จากศรีพรหม  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ  โสภา   กรรมการ 
5. อาจารย์ธัญชนก   บุญเจือ   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ   กรรมการ 
7. อาจารย์วสันต์   มหากาญจนะ  กรรมการ 
8. อาจารย์ศิริศักดิ์   ศรีวิสรณ์  กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.นภัทร  คล้ายคลึง  กรรมการ 
10. อาจารย์พรพิมล   อดทน   กรรมการ 
11. อาจารย์เธียรรัตน์  ฉัตรภัทรพล  กรรมการ 
12. นายจตุรโชค   ยวงอักษร  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่ 1. ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม (Theme, หัวข้อวิจัย
ส าหรับการน าไปจัดโครงการบูรณาการ) 

2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว
บ่งชี้ วัดความส าเร็จ ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

3. ประเมินและจัดล าดับความส าคัญโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 4.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 5.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
 6.  จัดท าการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 และน าเสนอกรรมการ ประจ าโรงเรียนฯ เพ่ือพิจารณา  
 7.  น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 8.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย  
 9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน   
 10. ประเมินและจัดล าดับความส าคัญโครงการต่างๆ ของหลักสูตร (และงบกลางของโรงเรียน)  
 11. ก ากับดูแลโครงการต่างๆ ของแต่ละหลักสูตรให้เชื่อมโยงและบูรณาการซึ่งกันและกัน 
 12. ก ากับดูแลโครงการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตรให้มีการด าเนินการอย่าง
บูรณาการซึ่งกันและกัน 
 13. จัดสรรงบประมาณอย่างบูรณาการส าหรับโครงการบูรณาการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 14. ติดตามและประเมินผลการจัดโครงการบูรณาการต่างๆ ให้ลุล่วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

15.  ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field) 
10. อาจารย์วรรณพรรธน์  ริมผดี   ประธานกรรมการ  
11. อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์  หลิ่มวิรัตน์  กรรมการ 
12. อาจารย์จิระพงศ์   ป้อมน้อย  กรรมการ 
13. อาจารย์ธันยพัฒน์   อินทรทัพพ์  กรรมการ 
14. อาจารย์กาญจนรัตน์   รัตนสนธิ  กรรมการ 
15. อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร ์  กรรมการ   
16. อาจารย์อังค์ริสา  แสงจ านงค์  กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.ชนินทร์  กุลเศรษฐัญชลี  กรรมการ 
18. นางสาวฝนทิพย์  ตูพานิช   กรรมการและเลขานุการ 
19. นายพิสิฏฐ์พล  อินทวิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในโรงเรียนฯ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จาก คะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

6. ศึกษาแนวทาง วิธีปฏิบัติ และคู่ความร่วมมือของหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 7. ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือสร้างให้เด็ก
นักศึกษามีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจในการท างานในทุกๆ ต าแหน่งงาน (CI) 

8. ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุก
รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการฝึกประสบการณข์องทุกหลักสูตร 

9. น าผลจากข้อ 7. มาใช้ในการปรับปรุงการนิเทศและการประเมินการฝึกประสบการณ์ เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 10. พัฒนาโมเดลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างบูรณาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

11. ศึกษา รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การฝึกประสบการณ์ของแต่ละหลักสูตรเพ่ือน ามาปรับปรุง ป้องกัน พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินการต่างๆ 
ให้ดีขึ้น 

12. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
13. ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  (Research and Development) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา  วิเชียรวรรณ  กรรมการ 
3. อาจารย์พราวธีมา    ศรีระทุ   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ถิรพร   แสงพิรุณ  กรรมการ 
5. อาจารย์นพมาศ   กลัดแก้ว  กรรมการ 
6. อาจารย์นัษฐ์   กาญจนัษฐิติ  กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์   วารีวนิช   กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.นิศากร  บุตรงามดี  กรรมการ 
9. อาจารย์ธันยพัฒน์   อินทรทัพพ์  กรรมการ 
10. อาจารย์อังค์ริสา  แสงจ านงค์  กรรมการ 
11. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.ศรัฐ  สิมศิริ   กรรมการ 
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12. นางสาววรรณ์นิภา  ทรัพย์ส าราญ  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ 1. จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 
  2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้  
    - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  

3. ศึกษาแนวโน้ม และความรู้ที่ทันสมัยและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การ
ค้นความและคิดหัวข้อวิจัยใหม่ที่น่าสนใจ 
 4.  พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 5. จัดท าระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
 6. ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในลักษณะที่สามารถบูรณา
การงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ทุกคนต้องมีงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
การศึกษา 
 7. ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในการท าวิจัยและสร้าง
เครือข่าย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถทางด้านวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 8. ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรคุณภาพบัณฑิต 

9. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development) 
1. อาจารย์สาติยา   มิ่งวงศ์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน  เวชธัญญะกุล  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ศุภพิชญ์  กิตติณัฐพงศ์  กรรมการ 
4. อาจารย์สุติมา  อ่อนแก้ว  กรรมการ 
5. อาจารย์รัตน์ชนก  นิภาวรรณ  กรรมการ 
6. อาจารย์ดุจตะวัน  กันไทยราษฎร์  กรรมการ 
7. อาจารย์พรรณกาญจน์  จีรางกูล   กรรมการ  
8. อาจารย์นภารัตน์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
9. อาจารย์จิระพงศ์  ป้อมน้อย  กรรมการ 
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10. อาจารย์ศิริศักดิ์   ศรีวิสรณ์  กรรมการ 
11. อาจารย์พรพิมล   อดทน   กรรมการ 
12. อาจารย์เธียรรัตน์  ฉัตรภัทรพล  กรรมการ 
13. อาจารย์ทิพย์วิมล    ประเสริฐศรี  กรรมการ 
14. อาจารย์วรรณิกา   เกิดบาง   กรรมการ 
15. นายอาณัติ   สนธิทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนฯ โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการประกอบด้วย 
    (1) คุณธรรม จริยธรรม  
    (2) ความรู้  
    (3) ทักษะทางปัญญา  
    (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจ  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์ โดยจัด
ตารางเวลาการให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 
 8. จัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงให้
ค าปรึกษาและการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 9. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันโดยมี
กิจกรรมร่วมกัน 

10. พัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา และด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน และปรับปรุงการด าเนินงานให้รวดเร็วเป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่อง 
  11. ติดตามข่าวสาร และเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบไปแล้ว สอบถามความต้องการในการบริการ
วิชาการท่ีจ าเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ  
  12. จัดกิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
อย่างต่อเนื่อง  

13. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ โสภา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ กรรมการ 
3. อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.นภัทร คล้ายคลึง กรรมการ 
5. อาจารย์ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์ กรรมการ 
6. อาจารย์พรพิมล อดทน กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.อังค์ริสา   แสงจ านงค์ กรรมการ 
9. อาจารย์สธนวัชร์ ประกอบผล กรรมการ 
10. นายอาณัติ สนธิทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 
11. นายพิสิฏฐ์พล อินทวิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 สั่ง  ณ วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

        (อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย) 
 คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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ค าสั่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ที ่ 1947/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีการศึกษา  2560 

…………………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
2. ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
3. อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
4. อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์
5. อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ นางสาวอมร  สายสังข ์
นางสาวรักษิยา  คณารักษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตมิา  จักรจรสั 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ อาจารย์ ดร.ณสุิรินทร์  หลิ่มวริัตน ์
นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี  ทหารแกล้ว 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ อาจารย์ทิพย์วิมล  ประเสริฐศร ี
นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี  ทหารแกล้ว 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ อาจารย์ปิยะดา  ศรีบศุย์ด ี
นายจตุรโชค  ยวงอักษร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี  ทหารแกล้ว 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร ์
นายอาณัติ สนธิทรัพย ์
นางสาวฝนทิพย์  ตูพานิช 

อาจารย์วรรณพรรธน์  ริมผด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี  ทหารแกล้ว 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์ดจุตะวัน  กันไทยราษฎร ์
อาจารย์นภารัตน์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
นายอาณัติ สนธิทรัพย ์

อาจารยส์าติยา  มิ่งวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน 

เวชธัญญะกลุ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว 
นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชา
ศิลป ์

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์ ดร.อังค์ริสา  แสงจ านงค์ 
นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 

อาจารย์ ดร.เพ็ญพักณ์ศณิา 
วิเชียรวรรณ 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์ ดร.อังค์ริสา  แสงจ านงค์ 
นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 

อาจารย์พราวธมีา  ศรีระทุ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์เธียรรตัน์  ฉัตรภัทรพล 
อาจารย์ธัญชนก  บุญเจือ 
นายจตุรโชค ยวงอักษร 

อาจารย์วรรณ์นิกา  เกดิบาง 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ อาจารย์เอกชัย  จากศรีพรหม 
นายอาณัติ  สนธิทรัพย ์
นายธนวัฒน์  รัตนเดโช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  เอี่ยมบวั 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์
อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ 
นางสาวอมร  สายสังข ์
นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
นายอาณัติ  สนธิทรัพย ์
นายจตุรโชค  ยวงอักษร 
นางสาวฝนทิพย์  ตูพานิช 
นางสาวรักษิยา  คณารักษ์ 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย  
(ข้อ 5.1.1) 

อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสดุ  
(ข้อ 5.1.2) 

อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร ์
(ข้อ 5.1.3) 

อาจารย์วริษฐา  แก่นสานสันต ิ
(ข้อ 5.1.4) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร   
จันทร์ฉาย 

อาจารย์ ดร.อังค์ริสา  แสงจ านงค์ 
(ข้อ 5.1.5) 

อาจารย์รุ้งเพ็ชร  ปั้นงาม 
(ข้อ 5.1.6) 

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ ์
(ข้อ 5.1.7) 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสตูร 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตมิา  จักรจรสั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร  แสงพิรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 (อาจารย์กมลกนก เกียตริศักดิ์ชัย) 
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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  มหาวิทยาลยั
รับการตรวจ
ประเมินฯ 

โรงเรียนฯ ประชุม
ทบทวนผลการ

ประเมิน ปีการศึกษา   
ท่ีผ่านมา  และจัดท า

แผนงานต่างๆ 

หลักสูตรจัดท า SAR 

และรับการตรวจประเมินฯ 

 รอบ  6  เดือน 

    รอบ  9  เดือน  

รอบ  12  เดือน

และส่งให้กลุ่มงานประกนัประกันคุณภาพ
โรงเรียนฯ จัดท า SAR  

และรับการตรวจ
ประเมินฯ 

 รอบ 9 เดือน  

รอบ  12  เดือน 

และส่งให้กลุ่มงาน
ประกันประกัน

คุณภาพ
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